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త U 
జ్య Fr ee a శ్రీరస్తు. 

కృత త్ర యాని స్క_రణమహోత్సవదరి త్రము, 

4, నిర్మలమై దురూహవమయి 1 నిత్యము వై భజియించువారికికా 
న గ్గ జో అబ్బీ అల ఆ మి ణి శర్మదమై యజాదిదివి+జవ్రవ లళ్యరసంఘ సెవ్యమై 

ధర్మమయాంగ మై తనకుం + దానె సమానము నౌచు వెల్లు న 

ఫు స శచెదన , త్క_ర్శము బ్రహారూవము నిికామము భక్తి సమాశ్రయిం దన్ 

చ. తెలియంగ శాక యొల్లర నగతిస్థిరళ కిని వశ్యులౌచు వ 
_ర్తిలంగ నొనర్సుచుకా దనముతిం గన నేరక బ్రహ్మా విష్ణు శం 
భులు జగదీళ్వారీ యనుచు 1 మొక్కుల బ్రహూమునం ద భీేదత౯ా 
విలయుము నుండు నావ్రశృతి 1 వేదనుతకా భజియింతు 'నెప్పుడున్ . 

మవాత్తులారా! వరశ్రేయసృహనగుణమణిభూషి శులా రా! నూచకజనాళశయ 
విముఖులా ర“! కర్మము దురూహమనియు నదియే భగవత్స్వరూపమనియు 
సృష్టి పాలనసంహో రాది కార్యములు తదాథారములనియు మిారెజుంగనిది కాదు. 
ఆమవో్రకృతి యనంగా భ గవదిచ్చాళ_క్రిరూవమును. భరించి లోకనినర్తాణాది 
కార్యములొనరిం చుచుం గర్భము బలవ_త్సనమని చాటుచుండును. స్వతంత్రించి 
మ్ కార్యమును జేయక కర్త ము ననుసరించి సడసత్సలముల నాసంగుచుండున నియు 
మా రెటుంగుడురు. కాన్రననే వరాత్పరండు కృష్ణావతారమునందు, 

న్లో. “కర ణో హ్యాపి బోద్ధన్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్ణ ణి, 
Md ట్టి పాటీ se గా ఇ లలో అకర్శణళ్చ బ్ో ద్ధన్యం గహానా కర్మణి గతిః, 

అని వక్కాణించెను. అశ్ల శంక 'రొార్యరూవము నవధరించి 

న్లో, “శివళ్ళ క్యాయుకో యది భవతి శ_క్ట్లః శభ వితుం 
నచ జేనం దేవో న ఖలు కుళల స్స్పందితు మపి, 

అత స్తా మారాథ్యాం హరిహరవిరింభాదిఖి రవీ 
వ్రణంతుం స్తోతుం వా కథ మకృతవుణ్యః పృభనతి.” 

అనియు జేటవణు'చెను. 

ఖీ 
ఆ పృకృతియూహాలు. ఆకర్మములగతులు మవాద్భుతములు. వారిహర 

లకే నెటుంగరాని వనంగాం దక్కి.నవారిమాట యిట నేటికి? ప్రశ ఎతితలంపులకుం గ 
ములకు ఛేదమిట్టదని వివరింప ₹క్యముగానివనియే యనవచ్చును. ఆకర్మము త్రిప్పు 



లకు లోంబడి చేవతలు తికవముకవడుచుందు రనంగా నిక మానవులం భరస 

బనియయుండదు. కాని దవాగాంర్రియలు కందటు “కా: ర్యనిన హా: ఇక్ ఈ Gro 

దారోవించుకొొందురు, ఫూనినవని నెటు; టిని చ దై నమును పంతు స, hai 

చుచో నాత తృ స్తుతివరాయణత్వమును 'వెల్లడింతుషు ప, సొ అట్టు గూ gory” క 

ణోగలతికి? అ అనుసూత్ర మును నమ్మి య థాళ్ _క్రిన్యాయ ము నమసపించి Wy మః) 
aa 

చనీ సెద్ధ్వసిద్ధ దులయందు సమభావము గలిగయుందురు. కానన వూరి? మచం 

గలుగదు. 

కర్మ ము నతి క్ర మించి జ్ఞానమున ము క్షినొందవ చ్బునని ఫొందటింప ౪. దిగి 

కర సీదాం తేత ర్త పోట్టిదని హారెటుంగ౭ంజాల రనవచ్చుసు. అసి ట్ర ప్రార కూ 
= య 

మగునపుడు దాని నా ళ్ యింవ కుండు కెట్లు? జ్ఞూనస్ర; పక్ మామే! ( జ క 

నము కరాచరణమునకు? దోడువడును గాని కరం మును "మించి వ ము వసన Bryer 

జ్ఞానము నీయ(జాలదు. వుంచి తోవ యనంగాం గర మూ సమే. వీ ఏక న్యముల సంఖ గ్ర 

కొందటు జ్ఞూనులగుట కనుచున్నో రముకచా యందు" జీమో, సను జర్మాంచిగవు. 

యందు సత్క_ర్శములను ఫలాభీసంధిరహితములుగ. నొన$కించి తత్త. ౫06 fn 

మున ననుభవించువారే యని మెటుంగందగు. కర్కమాగ్డము కురి ర బ్య భి WT 

టయే యిందలిసారము. 

ఈనిద్దాంతేము ననుసరించియే యీాక్ళతిస సమర్చణో త్పవవ ము సొనినభని ౫ 

విశ్వాసము. దానినే యిందు దెలుపుచున్నా (డను, గగనం గక ఫస NN 

దళ మస్క_ంభము ఫూర్తినొందింప నున్న సమయమున నే తటాలున బర్గారిముం తల మును 

గల కణేకల్లుగ్రామమునుండి మ-రా-రః. శ్రీ అయ్యగారి బుస్ప్స్యుగా రంజు న 
బంచిన యికువెపేయ దుర జతము ద్రికలు జ రను. మజీకొొలంకినములంకే “ముకట గు 

న్ఫీ ర్రీరాజాగారియాంగ్లోన్న తపా కశాలాభ్యతులు మ-'రొ. రొ. శ, అగ్రాండి జగ స్నా థ 

శా స్తులు చి ఏ, ఎల్. టి, గారు వదిరూవర్టిములు వ వంవీంచిర. మలో, eT 

నేసిన్న యన్న రీపాకళాలయం దుపొఖ్యాయులగు బృహతీ జంగ అన: వ. 

సి గారు భగవదర్చణము చేయందగుధనము (ముడుపు) గొంత భాగ మొుసంతిప 
మతే ండవకృష్ణ భాగ వరము ద్రణమున కువయోగింద నంగీకరంచు రా యని ఇస 
వించిరి. కర్మ ముగతి గవానమని నమ్మిన వాండ6ంగాన ది?నిం దం గక ని వస వ్, (| 
యను గ్రహమును సంస్త రించి యంగీక రింతునని విన న్నవించితని. తరం. సు న HOE ఫై 
చతుషై మొసంగిరి. "అంకిత మొనర్చు కార్యమున కంచుక నిట్సి తక్క, నదిని సమ్మ 
తినీ, ఎనుబదిమూండు రరూూవ ప్యములు ముంకియు నాట్లుకో లలు ఒభిం"చను, సంతసము 
యింక ము ద్ర అణమునకుం బూన. దలంవవచ్చునని విశ్వం: చితి, TY tol 5 న సెంలో 
విక కృమసింపొపురము(నెల్లూరున కరిగితిని. మండ లవరిపాలక సంఘసభ (జెనీ న్ 
మిాటింగు) సాగనుంజెను. అధ్యశుమవోశ యులు శ్రీ ౦జా వెలుగో 
కుమారకృష్థ యా చేం ద్ర బవాదూరు వారిని, ఉ పాధ్యతులు మ-ర*.'ర*. 
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ఖం అెగాములకు గ పాంంవలయునని పండిలి. వారందుల కంగీకరించిరి. ఫొలంది 

వన వటం చంటి, mo న చ్చును. తనా లమున మూంయువంద అవం'జె డ్రైండురూవ్య 

గోవింద గౌ గంంని దర్శించి గగ గృంథముల వారిపాథ శొాలలయందుంగల పుస్తక 

re Ub Mi] 

$05 (ఫం చను. అన్ను యంగ ఓం! సొలుగునందలకు నించుక మించెను. అంశం 
జీ 

promo హక దశ య న్నయిం ౪ బృావామున స. "గమును బూ _ర్రినొందించి 
a, 

we LDA కో చరం of, వావిళ్ళ సండే శుథ్వర నాస్తు సులుగాది నాళ యించితి. 
ఫ్ న. 

DI te YE BTM కల 6 నోంతత్యంపుండీనియే' యబ్దానిసారము. వారం 

wy ary త్ర hy సేోదిసుణు, aE ష్ సరసు మాం శ్ర్యము రి త్తపోద పగ చా? వారు 
ప 

సంతసము సంగీ రంచితి. మంచిసముటపమా" లోంచి యచ్చున కారంభించితిని. 
7 జీ 

. ప్రసా అ ముర మును ప్రాయుచు నిటివియుంటిని. దానీిం బూ ర్డీ 

wrt fs ఆమా న్ స్త MM. apes మూలకం క" యు స్ప నానీ నాజునీనీ చేయిం చను. తొలుత 

నుక were "స్టాన్ న్న పంటుంందలుంన ఎ రండు పెలపద్యము లగునట్టులయ్యెను. 

(a eT iy OP Ra శల దలు వూర రియగునవ ప్ప కీఏియు(6 బూ ర్స్ 

Wg, బేసన్. 1 మంటు స్తం సను కరిగిటుని, ఫూర్వవురీతి గాం దన స్ధవసభ 

స ముం నన ఇట్ గిట్ట Ma) ns PITT hd “సేచింసుండి యభథ్యతమవోశయులు శ్రీ న్ 

ABT ప Er TTD నాట దం విత. జనపదము ల గలపాఠశాలలయరో దునువ6 

దగగ OF oh సిన్న పందిని, నాం డఉకాదశి, శ్రీవా రుపవాస వృత 

నప “ఎదిరి, త్రై” సంకాశ స ఎపమునియాతవమున బయేనము చేయుటంపట్టి 

షయం Deron, TR 'మెట్టిదో వారంగీకరించి మటుడినమే 
టీ 

యువ వి BD, ber EE Bs త్ర మరుదెంచి రెండువందల 
ట్ by 

యయ ఆతుల వట REE ye Wy, CTT వామ నణీంత నన్ను బరవళ్ు 

నత్యమరోగతా చ చో అన్నసూ క్రి సార్థక మే 11 wr) a tt | ల త చీ rte నంగా సొనల సును. అంగ దూ 
. ip 

స్ు *, తద్బలమున ట్ర "ge ముంగ ww wba ముచ్చుంహుర్పవచ్చు నని నిశ్చాంయంచు 

లన్, 

క CEO (| ణ్ (1) న్ శ యు త్న ము. 

న సం! ముం Wu స గ 8) "జ స్ట్ వాసము (౪ -2.85) కడవనగరమున( 
wh 

బు గడి వ. “గవత లర సుం ఫ్రె గ్ర బే పసన భ గనంతున “ర్పంచునివయ 

మున ముట్ లన స స్మై? పు సందడి! క్క నం గోొందటు మహాళ యులు సభ సీనీరి 

WO Br ray జరప. నిగ్చ్పోయింపంబడి._ యాః వోషనసంఘము నేల 

క 1. నం. ట్రం సుక తకు వ్రాయుట లోీనగు గార సములు 

ToD కలము సః గను,  సంలేలో నతని కొల నము దెం'చెను. ముంచినీన దొరకుట 

ప్రో ప్రస గలే సవ కాలదు వొ డిగింపంబడియె. నామేలు 

ఫపిందుడి బప గండపుం' ణమునకు నాంధ్రశ్రీ, కీ మ జ*మాయణమునకు 
. GD 

; నృతిసమర్చణోత్సవములు సాగించు 
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మువోశ యులు కష్ట్రములకు లోంబడవలనీనవారైరి. ఆంగ్ గ్ ౧వటు పు FE my 

న ద్ర ర్న MERU బతి, BR 7" ముననే యుండవలసనవా రై రి. తక్క._న పారు కడుని॥ Rk 

రిక్కార్యము నిక్వహింవ నవకాళ ము కట్టక పోయెను. 

కు ఖు ఖా 7 9 టీ 
కయ w i FE ea TA 4 Wns 4 . od “ 

66 శ్రాయాంసి బహుువిఘ్నా ని” అన REC. ॥ COs క్షననూ ప్ యంత rar త్న CA 

కాని Ey, ది కాదుగదా? దినిత త్త మిపయిని నాగురి దోంచిన LO అగిన ny rss, 

న్లో, “మృగమిానసజ్జనానాం తృణజలసంతోపవిహితవృ . yD, 

లుబ్ధకథీవర పిళునా నిప్కూ_రణనవై రిణో జగతి, ha 

ఫే సత్సురుపాః సరార్భఘణట కా నాష్టా 9D సి రత్వెజ్యు యు 

సానూన్యా స్తు స్తు పరాగ్ల ర ముద్యమభృతే స్సా పని iw hy 

'ల్మేమిా మానవరాశీసాః వవహీితం స్వాస్థా యు నిఘ్మ న 4, 
బి wi 

యె నిఘ్న ౦తి నిరర్థకం పరహితం తే కే న జూనీమహా 3 

3 oy న ల ట్ శయనం mw, ల య. 
అని భఖ _ర్హృహారి నీతశతక నున జయకు air. కనీసం MTT aire fra 

మంచు నలవాటుగలవాడను. కర్మ ము యు రిమూలమునల గ” వ. మ. 

గలుగంబేయును. అయ్యది వారి కష్టముగ నుండ బీ యునదగియయు, సా సే We ws 
Tee A ఫి ఖ్ 31 

weg) ' స 

బలవ_త్తమము గావున నెవరిమాలముననో విఘ్న సంవ పలక Bremer, seg 

మెలుంగక నావంటిపామర లోకము వారని దూటును., స Rh గ ఎః ఫు. 1 ర్ట న 4 శు 

యిది యని మాత్ర మాలోచించువా రకుడు. 

ఈనియమము ననుసరించి యీాయుత్స్పవ క =: స్టైమువ Ee విసుకు "Em, 
వట్టుదలనూని మని వేయ నడుముకట్టుశెొన్న వొపిక ప్న ము ము సాగ ir శం 

నుత్చాహవంతులు నిరు త్బావులగుటయు6 దటస్థం వను, అంచ రః మప జ! 

హా'చా యల విశ శ్రోమింహగోరుచు నబ్జ”ని ౩ వనసుంగొన్తుల న fe on reg 

ఖా శ్రోయులనందగో గు కొంద అుదారముతు అస యముని, యంశేకం fr od 

లున్న వి, వానిం చేయరాదా యని పురికొలుపష సాధుమతే బట్ దు కటి వః | 

బురస్కరించుకొన్న మాట లే యని నమ్మి త ద్యాక్పర్చవ ఏవొలే 54 etd Ws న స్ ణీ న 
న్ స్ లగుటయు నొకకర ప్రోత్సాహమే యనక "వదల వవనుపడంన? స్సు ల కారము 

తల క్రిందులగుచు 4 నప్రుడపుడు తలసూవి యాళొను గట్బంచుట నుం *సుట్న 

వెళ కృంవంగ లైను. ఏ .5-80 దినము రేయి యిక నీకాళ “ప్రము సాగంప మానితమునుః 
'లేఖము నాగ ర క తమయ్యెను; కాని నిరుత్సాహము ము శో, ముదంయుంః. క పోసు! 

భఇావిక _రృన్వ మెద్దియని యాలోచించుచు న్స మ. He pe) 
ర్రింపస నారంభించితిని, ప్రాద్దుటూరునం దొర్యపైళ స్టరుల్మ సులు. 

ఖనులు, నుదారచిత్తులు” యశోఃకీ _రిధురంథరులు వరహితాచర రక నికతులు 
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ఖీ క . fog 1% re ” arn tr, hhh, ఆ, tre Tam WE hse Yrs గటి! అ " ఓ న్ శీ C1009 p00 
4 శ్ (1 

w ౧, టీ Me wr, Ce *, we ce ఇ tn em ww" ¢ క్ ఇ. గ్ య గ rea py ఆసా 
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ఖీ | స మ్ ౮. /| sh i iy, " hy perp స్క ' f wt fH, we . “ ధ్ ఖా. wp, py 

ఖ we ౫ ఖ్ శే Yep ey En స Cr ' శ్ ge ry tf" hs hh గగ | Fy ph గు bat స wd గో ఫ్ f a ఖా నంగి «1 tr) wy 
[a i Wd క శే 0 

| గ 

శ త ల We , న. ne అత గ ; జీ We Nhe ఫై ఖిలా టీ wh ww wm mt స్ట్ | గ్ర 
సం ల ఉల aps యిం | య స. nf Mf 

3 ఖీ oe Hh, మ్మ 

2 (| ' | ॥ . (| న! ¥h hy ' /| ఖో జీ లో 
fm | / 1 న. Me: ft , | hy క “yt 1] ఇ a శు గ్ | ఓ 
(| లీ ॥ .. ఖ్ సో " న్స జ ih he ఖో ళా [గో ల; ay Pr Sars రై న్ wh, శ్ ఖో / న. +r} a MEY 4} ఉళ్లు rN) ట్ర 

1! x ' ॥ 

క్ / జ Wr 

“hg hh bas I వో hh fy క శ ల 
Pag అ, FY || 

1 i 
/ 7 | ( జ fy # Hh map WY gw ॥ న. అ ‘ , gl a క. సెల SOIR 1 0 att A eh Oe ౪ 

1. గజ 
# 

hea (| న. wr ఆ యం fy టం. 
Grr Wr oe సగం ME నే సల తి న... షి టలు ముండి బ వె, RE 

RE శ్వ ho #4 vam 1 
j ట్ల ఇక్ మంతం ల (జనలు ల Nine మం or hb HD స్థన ణే శే వ్య fy / ళ్ స న Fad é (a క డే న్ tyra ఫొ | +! క్ thy “ OTE dan" / hs గో fh, గ .. గో / గి ఖ్ * శో a 

uh ay! irs లీ # a, » శ 
గస నస, ది, య... గ అమ దం తో ఇ త. వగు గంథక. [| (యు 

Fh 

' Jn * Ww ' ళ్ J Ww" , టి ఈ , . ళీ . *” oO శ Woe జ 4 

న్ు 50 అ ప, ET ra wh Wel తనం EIT 3 7 a ములు ఆస లి 
ఖా టలు స్ లి త్ల టె ట్ర్ ల {ప జ Ww sip yw, జ RAR ఇల ఫే నే rr సంవ లో? స అంక సం Woy LT మున 

| /. లో శళ/ ॥ / ॥ శ pr లను క wn టల న స్ wy gh, hh Wa ఖీ ఖా శ్ 
జే న ai bah, Mar jy Fa శ వ |. Ad Sas iy rds FF 4 డీ 

| టం గ ॥ తే ఖో | ' " bp ఇటే లే గీ శీ గ్ 

{3% Aree పకన 9 IN పుర ఘు లి రా జా లన్ సర్ [1 
| 

a 

॥ ॥ . మ | ... 7! ఖా న గ (| లి 

కవు అర ప్ ah My అం RE a ల సంతు బన్ చ; గనక 
జ wn సులీ య ఖీ 

41 

క్ష్ 

/ ఖు. ॥ ‘i 

Be మును Np "i స hates Mt Sopa, 2 స (టి nip aE a హ్హ్ § 
# 

iio is | ఖో 

౪ i యే న. on 7 ' i ణి ళో ఖో 

ప్ సుప్తా నగి! వా ర. ముక Pye శో సలు Mn 9 స్ 
జీ ప 9 క కల్లో లీ 
స మపి వం! 

ean ఖు తియ. Aen” సస "my విను సీ (| "భిష్టష టటగి* సుంద సమ్మతంచిర. 

ఇ షీ, 
ఉద్యోగ కట. Da fii స్ు పెది"ంత 

చుం గాలము. బుఘల్టైము ఇంతఫి నుట వలయు అవా, స 

కందులు గడు (సున్న త న్యాయస్థాన "ఫటులు 
జఫ న J gi 

nu # ట్స i 

. a + 

వ్ 

/ 1న ' 
జ, ఖః ళో 

న. ny Rhye "తన ను ye To Teh MO 

yp 

సగ నంపావ 
DN" నుందు సీంగిక bob. 

Sry కుం భనుపారమున (మి. 006) నభ సొగంప da, gy ను" క్రభు 

i Tule ఉతికి గ ప? Crete gpa ణః నిక్చాయిం చిలని. పుట్టును ఇండి వి స్ 

CRATE 8 చితిని యుథాకే క నా ప్రియను. సనుసంంది 

CR నుం ha, Maa? గ (| RERUN నాయంచిర్ర క్ nebo ము చెం బి 

క్ు సుబ్బయ్య ఉష్టిగార సంక శాంయండు న్న. సాకు 

మువూనియున్న దీనాంధిక బధిరకుభ్రాదుల కన్న దిన కార్యము. నిర్వ 
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కీంతువుని తెలివిరి. వృథానాంగముగా దానిం బరిగణించియున్న నాకుంగ బ్లీన 

యప్పటియానంద ముపోరమయ్యెను. భ గనంతు(డు సంతృ_్టినొందునని నియే విశ 

నీంచితిని. 

కే 22.236 ద శనివారము సాయంకాలమున పంక టగిరినుండి శ, శ్రీ Uy 

వ,భశరొ మణులు బొబ్బిలియందుండి రావ లను? పడని కార్టములు పొాసణగినవను 

తంత్రి వార ర వచ్చెను. విపాదమును గం చెను. అంతకుం గొంతముంబే '65*జ 

ము వాంద్ర వరమునుండి కవిసార్వభౌము లరుడెంచియుండిరి. 'కారాస్రాంతరము 

లలముకొనంగా నంతటివారును ర(జాలరుకదా యని యించుక విపూదమును 

దగ్తించుకొంటిని. కడపపురమున _నున్నతన్యాయన్థి సానమున రెండనన్యాయా థి 

కలె (సబ్ జడ్జి) పరమభాగనతో త్తములై స్ర్వాణభి "మా భిజ్ఞలై సంగ తశ్శాస్త 

పండితునై యసఫుడపుడు భగవత్క_శాసారముల + నెల్లరకుం చెల్బుచు భా స్ నుస్తీ 

వింప జేయుచు చ్రావిడులై నను దెనుంగు మాటలాడ నేర్చియుండు బ్రహ్మశ్రీ 

ము-రా-రా- శీ, శే. ఎస్. గణపతిఅయ్యర్. ఓ. ఏ, బి. యల్., గారీ నభ ర్థింక। ౨, స్టీ శ్రీ 

పభుశిరోమసులకార్యము నిర్వహింప నంగి (రం చిర. ఇంచుక యు డిల్లి పిన్ 

త్రోలేయిపలుతావులనుండి వండితకవితల్లజు లరు దెంచిరి. కె [న ట్ఞునుండి మ.'గ". 69 శ 

అయ్య గార బున్సెట్ట గారను, చేంకటగిరినుండి మ-_ "రర. శ్రీ అల్లాడి జగన్నాథ 

శాస్త్రులు బి. ఏ, ఏల్. టి, గారు నెల్లూరునుండి ము-'ర*- ర*- శ్ర నుప రి వేంకట 

సుబ్బయ్య గారును దయచెేేనిరి. బ్రహ్మీ కోట నరసింహ మువంతులుగాథు బామ 

శకటమూలమున భొనువారము "పళఘాటా తాడనసమయమున పటు చెంచితి, 

కృతిసమర్పణోత్సన ము. 

యువసం॥ ఫాల్డుణ శుక్ల పృ పద్యాను వారము నుదయిమున మంగళ 

వాద్యృపునస్పరము గాయ బండితేక వివర్య్వులు "వేదనాదముల తో గృంథ తృ యమును 

గౌని శ్రీ రామకృష్ణసమాజభ వనమును చేరిరి, చిని క ధయలు ముం ర్. ర” శ్ర 

కస్తూరి పట్టాభి ర" మచంద్ర, రావు, బీ వి. వ. బి. యల్, గాయ, నీకు న్యాయవాది. ea, 

నాప్రార్థన ంగీకరించి "సేవనమును జక్క_ంలగా నలంకరి ంహజేసీరి. మహోత్సవ 

సూచకముగా ముందు పందిరి చేయండి కదళీ _స్తంఛచిత్ర, తే కటకరిఖో 'ఫిత థు కన్నుల 

పండిసవుగా నుండెను, సభాధ్యకునవాశయు అరువుకు వ కేండితస త్కవిః( 'వేస్టితు లే 

సభాభవనముం బ్ర, వేశించిరి, అందు 'పంవేసిం యున్న మహాత్తులు వండిథున ప 

బ్ర హా శీ, పండితే అవథానము శంకధణా స్త్రులుగారు, ' కేంకటగిరి, 

5 అల్లాడి జగన్నాథశా స్తు సులుగారు, గ అపాన థానులు వబ, ఎల్, ఓ, 

"అంక క At 1, 

l 

»  ఆయుర్వేదవిశారద వులుగుండ్ల నరనీంహశా స్తులుగాసు, 

సంస్కృృతక భాశాొల, నెల్లూరు. 
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కావ్యతీర్థ రావాడ వెంకటరామశా స్తు లుగారు, 

మ్యునిసీవల్ మైస్కూలు "తెలుంగువండితులు, బళ్లారి. 

"వీదాంతశిరోవుణి విద్య్వా౯ కోడూరు వాసుదేవశా స్తులు గారు, 

పాఠశాలపండితులు, కమలాపురము. 

వేదాంతశిరోమణి తిమావయుల నతారామకా స్తులుగారు, తిరుపతి. 

విద్యాక రూ పాకుల వెంకటరత్న శర గారు, 

పాఠశాలవండితులు, రాయచోటి. 

యూ ఇళ అధ్య ల a - 
విద సక్ అభినవభ ట్టనారాయణ పాతాళ భది సుబ్రహ్మణ్య స్తు లుగారు, 

తిరువతహానూ్క్కూలు వండితులు. 

ఖా టో నూ అ అత్య ఖా అ 

కావ్యతీర్థ విద్యా. మద్దులపప్ల్ వెంక టసు బ్రహుణ్యశా స్తు లు గారు, 

మ్యునినీవల్ పైస్కూలు పండితుల, నంద్యాల. 

పండిత నారు నాగనార్యుండు గారు, కోడూరు, కడపజిల్లా. 

పండిత బాడాల అనంత రామశా స్తు లు గారు, 

దొరతనవు బాలి కాపాఠశాలాం ధ్రృవండితులు, కడప. 

పండిత సాహిత్యవిశారద కవితార్కికసీంహ వరదా చార్యులుగారు, 
కడవ డి! కోర్టు, 

విద్యా౯ మేడవరము సత్యనా రాయణకశౌస్తులుగారు. 

పో లేవల్సి, కందనూలు జిల్లా. 

జోతిషవిద్యా శేఖర పండిత తెలకపల్లి వెంకటను బ్ర హ్లణ్యనిద్ధాంతిగారు, 

_ సరివబ్లి సంస్కృత పొఠ శాలపండితులు, వశ్చివుగో దావరిజిల్లా. 

కారాంతిక నేఖర గారి వెద్ది రా మేళ్వర నిద్ధాంతి గారు, 

గుడిపాడు, క డపజిల్లా, 

బోర తిషవి ద్వా౯ వట్టిపల్లి రామేశ్వరనిద్ధాంతిగారు, 

నీతారామపురము, నెల్లూరుజిల్లా. 

పండిత సాహిత్యశిరోమణి కోడూరు సుబ్బరామశా స్తు లుగారు, 

రంగనాయక సాషమిసంస్కృత పాఠ శాలవండి తులు, నెల్లూరు. 

పండిత విదా(కా చోరగుడి సుబ్రహాణ్యముగారు, జిల్లాకోగ్టు, కడవ. 

నీరు సభాభవనము నలంకరించిగి. కార్యాంతర ప్రస_క్టిని రాజాలనందులకు విచా 

రముం చెలువుచు, చిత్తూరునుండి మ-రా-రా- శ్రీ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి, ఎమ్. 

ఏ. గారును, అనంతవురమునుండి కళా శాలవండితులు బృహ శీ, వ్రయాగ వేంకట 

రానుశొ స్తు లుగారును, ఆదవానినుండి విద్యాక్ తొొగర్చేటి భాస్క_రశా స్తులు 

గారును, మదరాసునుండి వచ్నయప్ప కళాశాలపండితులు బ్రహ్మశ్రీ విద్వా౯ 
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తూళా విళశ్వనాథకా స్తులుగారును, విద్వాకా వంగిప్రురము కృష్ణమాచార్యులు 

గారును, మదశాసునుండియే మ-రా-రా- శ్రీ వి. విచ్చయ్య, బి. ఏ, గారను, 

విశాఖపట్టణము జిల్లా ఎలమంచిలినుండి మ-రా-రా- శీ, మావల్ల రామచం ద్ర 

శాస్తులుగారును, చెంగుళూరునుండి కళాశాలపండితులు విద్వా౯ పోల్లలూరు 

వయటాదిశర గారును బతిక ని ౦కటా ది శర్మగారు? బల్తకల వ్రాసిరి, 

,  సుమువనూర్హమున సభ యారంభింపంబడియె. శ్రీరామ శ్రీకృష్ణ శ్రీమో 
నాతీసోమసుందరవి వాహచి త్ర పటములకు సమాజవురోహితులు వూజ జరపిరి, 

ఘనపాఠి బ్రహ శీ, నంగిపుకము గోపాల" చార్యులు గారు వేదమును బకఠించి౨. 
వేదపుకుషుండు మూ_ర్జీభ వించినట్టుండెను. పీదపంగ వితార్కికనింహ పండిత బ హలీ 

వర దా చార్యులు (డి స్త్రీష్టకొప్టలో నుద్యోగమున నుండువార్సు మంగళ శ్లోక ముప 

ననురాగయుతములు గాం బొడిరి. భ_క్టిరస ముట్టివడుచుండెను. తరువాత బ్రహ్హాశీ, 
చికశే_రు జయరామాచార్నూలు, బి. వ. ఎల్. టి. హానసూ..లునం దుపాభ్యా 

యులు భాగవతాద్యన్లో కమును బఠించి హయ గీ వచార్జికం జదివి శ్రోతల 
లీ 

నానందవరవళులనుగాం జేసిరి. భక్షి యీూరూపమున నరుబెంచెనా యనునూహవా 

యెలరకుం గ లెను, 
a) (అ) 

కవిసార్వభ"ములు లేచి కృత్యముం దెలివి గ్రుంథత్రయము సమర్చించు 

విధానము ననుసరింప హెొచ్చరించిరి. అశు ప్రథమవద్యములం బకించి తరువాత 

పష్ట్య్వ్రంతములద నుక 6 బఠింవ విద్వా౯ అభినవభట్టనా రా యణబిరుదాంచితులు 

ద్రవ శీ, పాతాళ భేది సు బృహాణ్టము గారి నభ్యర్థించితి. వారు సరాగనుగం 

బఠింప శ క్లిగలవారు. నావెండికోలు నంగీకరించి యర్థము చెప్పనక్క_ టి "గే 
యుండం జదువసాగిరి. ఆయాభాగముల భాపాంతరీకరణ _మెట్టులున్న దని విమ 
ర్శింపంబడియె. పిదప నధ్యతు లువన్యనీంప నారంభించి తెలుగున నతిగమ్య ముగ 
భాగవతత_త్త(ము నువన్యనీంచుచు భగవత్కృతులం దదనుగుణముగాం బాదుచు 
చెండుగంటలు సభ్యుల నెల్ల భ_క్రిరసాంబుధి నిమగ్ను లంగావించిరి. వదునొకండు 

గంటలు గడ వెను. సభ నిలువంబడి మరల రెండున్న అగంటల కారంభింవంబడునని 

యధ్యముల చే నిర్ణయింపంబడిమె. అంతకుం గొంతముంచే కడవపనగరమునం గల 
యార్యవైశ్యగశేష్థులు కౌశేయద్యయము నొసంగిరి. అందు మ-6*-ర- శ్రీ మీడా 
ఈశ్వరయ్య శ్రెష్టిగారు రత్నాంగుళీయక మొసంగిరి. అంత వేంకటగ్౦ రజా 
వారిషాస్మూ_లు హాడ్ మాఫ్టరుగారు మ_రా-రా- శ్రీ అల్లాడి జగన్నా భణ" స్తులు 
బ్ వ్ “6 న చెలు Dd, 4 mf , ఖల్. టి, గారు శ్రిత శీ, రాజూ వెలుగోటి సర్వజ్ఞ కుమారకృష్ణ యాః ఎంద 
బహదూరువారు రా(జాలనందులకుంగల కారణములం చడెల్సి సీ వారను ౫ హీం 

అల న లో చిన నూటవదాటు లధ్యతులమూాలమున నొనంగిరి. అ_త్తణి మ-_రా-రా. శ్రీ అయ్యూ 
గారిబున్ఫెట్టిగారు దళ రూప్యములు, ప్తి ర-ఘన్రులుత్రేస్టి గారు దళ రూక్యములు, 
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నెబ్లూరునుండివచ్చిన ఆయు ర్వేదవిశారద బ్రహ శీ పులుగుండ్ల నరనీంహశా స్తులు 
గ్ (౮ గారు రూప్యదళకము, బృహ కే కో డరారు సుబ్బరామళశా స్తులుగారు పంచరజత 

ముద్రికలు, మ-రాంరా- శ్రీ కనువ ర్చి వెంకటసుబ్బయ్య బి. వ. గారు దళ రూవ్య 
ములు,  కడవవా _స్తన్ర్యులు యోస్కూలునందుపాథ్యాయులు మ-రా-రా- క్రీ 
వి. చిదంబర 'రాన్ర గారు వంచరజతము ద్రికలు, బ్రహ్మీ, పండిత బి. అనంతరావు 

శాస్త్రులుగారు _ రూవ్యవంచకము, బహ శ, మాడుగుల సుబ్బయ్యగారు. వంచ 
రూవ్యములు, గం. వాడాల అన్నపూనక్షవుగా నై దురూవ్యములు, శ్రీ మతి కృష్ణ 

వేణమ్తు'గారు పంచరూవ్యములు భ గనదర్చణమునేయం జదివించి యభ్యతులమూ 
లమున నిచ్చిరి, ఎొద్దుటూరునుండి యరుదెంచిన యార్య వై శ్యశిరోమణులు 

మ-_రా-రా- శ్రీ కొొప్పరప్ర సుబ్బయ్య, శేస్ట్థి గారు దీనాంథబధిరకుబ్దులకు సంతృ_ప్పిగా 
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జాని శుభంబు లిచ్చి కవిశచం దమ! శేషనగాఖ్య! ప్రో శచు నిసి, 

క. పలువురు బిడ్డల "విండిలీ, తలం యొకనూటొనర్చు 4 త్రం ట్ర వతి బఖి 

లలితకృతిత్ర, త యమణి సంవ రసన ర్పణమపశోత్సక నం బొనరరతే. 

చ. అరయంగ నాంధ్రమాతకు నవా! ప్రి పుత్రుండ వవ యాదు వొ 
నరుదగు కావ్యపు హ్పముల 1 నయము లోనర్చి 'నెన్ముది౯ 
దిరమగు'వ్రేమ నించితివి 1 తీర్చితి తల్లిబుణంబు నెంతయు౯ా 
వొరశానునయ్య! యిట్టి గుణఢుర్యత యందలి కీధరిత్రి తిలోన్, 

సీ. భారతి నీదురూవముం - దాల్చి వేవేగ గ్రంథము వీరిత్$ వ్రాయునొర్కెా 
అులవిరించియొ కావ్య్రృముల నల్ల యం త్రరబు నీహ్ఫాదయంటమిన ని బృనొక్కె 

నీదుహా_స్తంబున $ నెలకొనియుండుటగోగలమున కీ (ఫగలగి నోక్మా 
రాయలనీను వార లభాగ్యన స్యముల్ పండి సీయాక్సతిం గ్గ బగ గనొక్క. 

తే. ఇబ్లగాకున్నం బరతం త్రగవృ త్తీయేడ, మానసంబున నిలుకడ + మాటయేడ 
సరసకృతులను బెక్కింటి$సలువు మేడ, భవ్యగుణసాం ద్ర శేషా ద్రిశేపండి లేంద్ర,. 

తే, బ్రహమోమున నెందాంక 4 వాణి వెలయు 
హారియురంబున నెందాక + సిరి వసించు 

పహారునిసామేన నెందా(క $ గిరిజ వలం 

నంతదనుకను నీక కతు 5 లవనిం (గ్రాలు. 

అవథానము శంకరశా స సులుగారు, వెంకటగిరెస్రైన్కూలు తెలుయువండితులు. 

ఉ. శీ జనమంచి వంశ ఘనశనింధునసు థాకర ఛేషగో త్! 
్రోజద ఖండపండితసభాజనరంజక సర్వభూమిభ్యీ 

cr 

ల్ 
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ద్రాజవిశేషమాన్య కవిగరాజవిరాజ య వేష శేముపీ. 
శ్! యువమాధశ్రండు నీను 1 దివ్వశుభంబు లొసంగి కావ్రతన్, 1 

ఉ. పోతన మున్ను భ _క్టిపరిక వూర్హ మనః పృమదాతి శేకస 
వచ్చేతనులై భరితిని రచించెను భాగనతంబు సత్క_వి 
వ్రాతము మెచ్చ నీవివుడు 4 భాగవతంబు మటిెండు వ్రాయ పె 

యాతీతపద్య పాద గతులందు మనోజ్ఞత వెల్లడించుచున్. 2 

సీ. అరవిరికెందమ్మి 1 విరితాన్రులను గుప్పి యుల్లాస మొదవించు $ నొక్క చోట 
గంగాతరంగిణీకకల్లో లసంరఠభ మొనర ననుకరించు $ నొక్క చోట 
మంజిొలమకరందీమాధుర్భధుర్భమై యొప్పారురసముల 4 నొక్క_చోట 
లలితర సాలవీల్ల వమార్షవసురుచిరో కులం గడునొప్పు + నొక్క_ చోట 

తే. బళిర! నీసర్వమంగ ళొ4పరిణయంబు, సారసారస్ష్టత ప్రవంశచంబులోన 

సుస్థిరస్థానమున నెంతొొ $ శోభ గాంచు, నమలగుణ! జనమంచి శే$పా ద్రిళర్మ. 

ఉ. ఏతటి భావసౌరభము 1 లముగ గమన సొంపు నింవునై 
నేతలం బల్కు_టింతి కయి 1 నేసిన నిద్ల్షప్రముద్గుసావునక౯ా 

ది దా 
తకు వన్నె నార్చుచుం బొ $ గ డ్తకు నిరా ఆడు రామ _త్తత్టము౯ 

ఖ్యాతి రచించి గోలితివి ఫే గ "రివదాబ్బమరంద మెంతయున్, 4 

లే, వరమపావనగం గా స్రశవంతిలోన 
చేకువిప్పినశెందమ్మి ? పోక నెసంగి 
దత్తమండలగర్భరశత్న ంబ వైతి 

వినుత జనమంచి శేషాద్రి $ విబుధవర్య. ర్ 

మ! రా॥ శీ అల్లాడి జగన్నా థశాస్తులు, బి.ఏ ,ఎల్.టి., గారు, 

హాడ్ మాషరు రాజావారిహాస్మూ_లుు వేంకటగిరి. 
రు య 

శా, శీ, రామావనధర్మ పాలనకళా $ దృ్యగూ,వత తంబు ర 
మారమ్యాస్పదసద్దతి ప్రదళివా $ కల్యాణవత_త్త (ంబు ధి 

మారా జేశ (రకల్ప తాండవనిరీ $ తాభాగవత(ంబు సు 

శ్రీ రాజు బ్దయచేయుచు౯ా గనుత క్రీకశేపా ది భూబేవునిన్. J 

క్లి స్ట్రముగాక వ్యర్దవద $ కీలితదీర సమాసభూోవలకా 
Mme థి రం 

దుషముగాక గామ్నుగుణ + దూషితలౌకికనిషురో కులకా 
€ భి థి వావ్ 

దుష్టియుం బుప్టిం గూచ్చెకు నతుల్యవిలాసవి శప శై లుల౯ 

సృష్టి యొనర్పంజాలితివి $ శిష్టులు మెచ్చంగ స్పస్ట్రరితులన్ . 2 

str 
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లా 
ws ల tw Wo 4 . ఆంధీ కృత ద్రుహిశణాండపు రాణార్జి తాభినవ వ్యాస భకం శె 

ఇ కం ఫలే స 0 కావ్య ఫ్రీ ద్రం శ పద సం ది శకం os గీరాషణపాండిత్య$క రిచస్టృత 5 వ్యతర్థాదిపిరుదస $దీ. ) 
waded 

బ్యోతిపానందసం$శో ధితనద్దాంత ప్రత్యబ్దపంచాంగ[ 'సుకంలు 
ఇ కాగమవంషాన షభ వ fy కషం! మంత్ర తం త్రావ లీ/ముహితళా' కాగ మసం వూర దీర ప్ర 4 స్తం అ 

లే. నీదు సద్భ_ర్హనంబును$నీమనంబు, సాధుగతియిును ప 
జాలబే కీర్తిం గలబ్పీంప శాశ (తముగ, నమలగుణధిర్మ్మ 

అ చ మాం వ రి a bam చ, వభువులవిత్త నూసంగ్ నిక గృంథము వారికీ గల్మికయ శే 

యభయత నూత్నరితుల జథనెఘము పల్కులసు తం బూని మీ* 

రఖినవగృంథ రాజి నభ వారణ చెన్ చెలంగు ఉంచ నా 

A & 

హా! భువిని ఘోష చెందెను వినా శయ యంమ వినా శ్ 'యూ_క్రయు 
[= 

క. భూసురవర! శ్రీ గురువర!, మో సారసచరణనమక$ మీటిసపక్య ల్" 
నెద భ_క్లః బ్రియాంతే, వానీ జగన్నాథ స స్త్రీ శీసద్యసుమములన్', 

బాలీ. విదా(౯ాొః మేడవరము సత్య నా రయణ 
Ja ల 

శా సులుగారు, పో లేసలి, న రూ, లుజిల*, 
న ఛై లు ty) 

మ. ఒక యుద్ద )ంథము వ్రాసీ పేర్షడయుంనా 1 రున్నార లందందు స 
న్నకసన్న౦జిలుంబొ _త్తముల్ గిలుకుండ!న్నం సొొందటున్నారలి 
ట్రక లంకంబుగ ద్"డ్డ గ్రంథము లసం$ఖ్యతంబుగా వ్రాయు నిం 
కొకరున్నారలొ లేరొ సందియము నా! యుల్లంబునకా 'జీశి కా, 

మ. ఎవుడుద్యోగము నిర్వహిం చెదరొ మా] 'రవ్పట్టున౯ా గృంథముల్ 
విపుల పృజ్ఞనిరీతం జేయుదురొ 'పోపె యిట్టి యుస్త్రంథముల్ 
నిపుణత్వంబున వ్రాయంగల్లీతరొ మో నే'ర్చేయు యూజించినా 
దృహయలా మముబోంట్లగుం జె సగులుకొ$ ద_తృ్పత్కృృతుల్ చూచినన. 

మ. అవథానంబు లొనర్చినారు బవుదే4శ*వానుళే" పండిత 
వవరుల్ మెచ్చంగ గ్రంథ రొజముల ను1ళ్ప్చాదించినా రింతేక 
వ్యవ థానంబుగ6 గోటవి_స్తృతుల వాకయంజాలీయున్నార లు 
తవ మేపార భ వద్యశం పల జగ$చ్యా వ్ట_ప్పంబు వయుటికస. 

లో న షూ లో న. ఖో | wm fy గ Tes, కవిశఖర యల్. వేంక టరమణయ్య గారు, వ్రుపించల్క కడపజిల్లా. 
. 

ఉ. శ్రీజనమంచి వంళ శశిక శేఖర కాన ను రణ యో 

భూజనవందితా! సుగుణభూషణ! నీతియశోవిథ" ౬! యు 
లేజముతోడ నొప్పు ఘన తేజుండు శౌరి యనంతమూ ర్చి మి* 
కోజను సంతసం బొసంగు నుద్ధ ఎ్రతేశ్ _కియు భ_క్టియు క్తులుస్ 

వనలకీసతే వై do. 

వినుత అయా ట్రైల్ ర్య, 
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సీ, బహ్మబవోం డాది; బవాుపు రాణంబుల భానీల్లంజేనీన భక్తుడీవె 

“రొమాయణంబుసు 1 రాణదలిర్చంగా రచియించినట్టి యారనీకుం డీవె 

కలక _త్సకుంబోయి $ కావ్యతీ ర్థాదికఘనబిరుదము లొందూఘును(డ వీవె 
సంస్క తొంధ్రంబుల 1 సాహిత్యమును నేర్చి సాకంబుగన్నట్టోసరనుం డీవె 

తే. కవులలోవల ను తత్సమ కవివి నీవె వండితులలోన నెంతయుం $ బ్రౌఢథుం డీవె 

సుగుణగణముల ను_త్సమ $ సుగుణుం డీవ్కెశాంతగుణథామశేపా ద్రిళర్యనామ. 

తే. తినిన నతిరసంబుల వేడ్క_6 1 దినగవలయు 
వినిన గృప్పభాగవతంబు $ మినంగ వలయు 

ననెడివడువున రచియించి 4 యలరితౌర 
గరిమ దొండ వకృ్ళష్ల్ణ భగవత మెలమి. 3 

ఉ. దాని సుపా శ్ తౌచితియు చానివియైనవిలాన రేఖలు౯ 

దాని పదార్భగుంభ నము $ దానినవోజ్ఞ గల శె లిపోషణల్ 

దానినసానుపోవణము 4 చానియకుంరిత నీతిసానము౯ 

మానకమానసంబులకు ? మాటికి మాటికి మోదమబ్బెడిన్ . 4 

4. గాండ నకృష్ణ భాగవత 1 ఛాటిీని సొంపును జూడంజూడంగాం 

దాొండవమాడునందు సువీ$ తానవినూత్న రసోన్న తోన్న తుల్ 
మెండుగ జెప్ప నేల నిక 4 మేదిని గా వెడి శాంతమూ రి యా 

తాండవకృష్ణుం డోముత సోదా మిము గెారవనంవదాలిచే. ర్ 

కవిభూపణ నారు నాగనార్యుండు గారు, కోడూరు. 

క. జనమంచ్యన్వయఘన వా,ర్థినిశాకర! విమలతేజ! $ చేవీకరుణా 

జనితమృదుమధురకవితా, ప్రణిథానా! శేషశై_ లఫవరవిజ్ఞానా! 1 

క. లలీతానిరవధికకృపా, విలనితసం లబ్బమధురళవిళ్వజనీనొ 

జ్జ ఏ్షలలలి కాలంకృతపరి, కలితసుకలితాను భూ తిోకలితుండ వనఘా!. 9 

ఉ. పోతనయోగి భాగవతము౯ా భవదీయకృతి౯ విమర్శనా 
తీతవ చోవిశేషములం + బెల్పంగంబోలదు మా క డెట్లనకా 

పూతచరిత్రు, లిర్వురును $ బూరితభ_క్రిసుథా స్రవంతి ని 

జేతములందుం దన్మయత 1 జిల్టునం జల్లంగం "బాణం జేయుటన్, లి 

నే. సంస్కృతనిగూఢ భావముల్ $ సరసరీతి 
"తెలుంగు చెలుంగునం గడుతేటక తెల్లముగను 
'బామరులకై నం జఇజలీయంగం6ఈ $ బలి* నెనండు 

నీవగాక! నిజముగా $ భావపరిథి, 4 
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సమధిక శ తసుకృతులును, సుమభుకమంజులరనై కక సోధితకవి గా 

వ మితులరచించుళ కిలా గ మమునం బర దేవి సా పక గాయ క దలయె నెదస్, 

ల ఆది ల 

బాలకవి ఎం. ఎన్, నంజుండకవిగాను, పడప. 

సీ, కవిసార్వఫౌము లీ1కడవపట్టణమందు వి వి కాసీయుండుటు 1 వింతగా దె 

పండిత్ తృములెల్లగబ బ్రభేని గానకయుంట నివరంచి భూడంగ 4 విం గ" బె 

నరనీంహాప పంతులు $ | న్యాయాధిపతు రిట్లు వి స్పాసియుండుట 1 వింతగా బె 

కవిజనానందమై $ కమలకల్లార మై వికనీంచుసనభ మూడ 1 వింతగాది 

తే. వింత యన నేల శ్రీ లక్షీకవిభని పేర 

గృతుల మూండింటిం దా వ్ర్ాసీ $ కృతి యొసంగి 

కాన్యస్మ భ్ఫతితిర జనమంచి 4 కవివరుండు (1) 

నెగణె సనియన్న వింతగా 4 నెగడకున్నె. క 

క. సతతము గృతివతి యగు శ్రీ, వతి యని ప్రాన్టంతు గుసని 1 పొా-దొబ్బములళ్' 

హీతమున ఇష్యునికోర్కెలు కీతిపతి మెచ్చంగ గురుడు ఫ్ ఒక నయ దుస 

చ. సతతము గృంథ రాజములోసత్కే_వివగ్యులు న నహ్వూరే యనళా 

జతనము క్ర వెక్కులుగం 1 జయ్యన వ్రాయుచుం జం ద్ర "కీ ఇరుకొ 

కృతిపతి చేసీ యిజ్ఞగ తిం$ గ ఎష్షునివె. వడి 'డసేష్యబృందము? 

పాతమున “నేలుకోండిత ముహీపతులందలు 'మెచ్చునట్లుగాస్ . |] 

చ. వ్రభువును బండితో త్త్హములు 1 వల్వురు6 "జేరి కృతి గృ యంఒునుళొ 

ససవముతోడ సల్ప "సిటు 1 వీలగునో మణీ కాదటంశప "నే 

పృభువును గాంచి వద్యములం 1 బల్క్మ_6గ నేజ్చి వచ్చినాండ ౫" 

ప్రభువరుం డేలరాండెశయిది ఇ "“గృము గానో యేను సోయుడి. క, 4 

న్ మంగళమగు సత్సభ లకు, వుంగళ మూ మాతృ,” న మటు? కంస ఓ 

మంగళమగు సత్క_వులకు మంగళ మా” "6 మక్ళస్ల్ణకవుండి మునకు , న్ 

శ్రీయుతులు వఏచారి వేంకటన ంగయ్య గారు, ఉ సా థ్యాయులు, “గక, 

థా, ఉన్నే శారద వతుపాత మిదినీకోహోహా ని నిన్నింత గా గా 

నన్నో భంగుల నేల నేక్చుగల మీమ్లోారీ?ి నేమి గ 1 

నృన్నల్ చేత నె ప్రాద్దుబుచ్చి యిటునిక స్ట్ సాఫింషం WH 4 నా 1 
dip 

కన్న ౯ వృద్ధుల 'జెట్టంబ శ్లైదవు నీ $ కౌటల్యముల్ వ జ ] 

. గంటంబు"ే నిన్ను $ నంటుచుండినవా ర ర్ గగ a Wey "wr 
my శ 

ల 
com 
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తే నారిశేళంబు ద్రాతయ శ న్నామ మిడిన, వారే నిమర్శకులని $ వానీంగనిరి 
వనీడిముక్క_న నినుగార్పుీవండితునకు, శారదా బిర్టు లేవె నీ$వేరుదక్క.. 

ణే, 'వ్రాయ'నేర నిమాబోంట్లు స్ట “ద్రానీనారు 

బపడదగోళ్ళ చేషద్రాడు ల బ్బ) యటంచు 
నంతియి కాని సమగ రి 1 'కింతణైన 

లోటుగట్టున బహుుళొం ధ్ర (లోక మునను 

సదయ గససవర్య చేసా ది శర సుకవి. 
ళ్ లో అజార్టే 

పదవ అధ్య యక మహాశయులు గ ౦థములనుగుజీంచియుం గవిత(ము 
భాపూంతరకరణమునుగుటీంచియు, భగవ త్త _త్స్వమునుగుజీంచియు నువన్వసీంచు 
కుండ, వారివాగమృతముం గోలుటనై రాత్రి 0.30 గంటలయినను విను 
జెందక తదేళభ్వ్యానతత్సరులయి యుండిరి, 

రత్రి 9-30 గంటలకు శీ భగవానునివూజాదికము మంగళముతో జయ 
గోద సభ సంభఘూ్యూ్ మయము. ఎలరున 3 సు . నృదముగా సభ సంవూన్మ మయ ఎబ్బరును దముతమభవనంబులకుం జనిరి 

కృతజ్ఞత 

ఈక్ళ తిసమర్చ ణమహోోత్సవ కార్యంబునకు సర్వ్యవిధములం దోడువడిన 

మవోనుళ"న్రలగు పండిత ప్ర కాండులకును, శీ, రానుకృష్ణసమాజాధ్య తులును, 
బరోపకాగతత్సరులును నగు మ-౮"-రా- శ్రీ కస్తూరి వట్టాఖరామచం ద రావు, 

బీ ఏ., బి. ఎల్, గారికిని మణియు( దత్సమాజకార్యదర్శి వ భృతులకును, నాకా 

సము దమ కార్యముగా భావించి సభను జయ పదముగా సాగింపంబేనీన న్యాయ 

వాడి మవోశ యులకును, నుదారులగు వార ప్రముఖులకును, ఈ కార్యమునకు సకల 

విధముల బాప్పళకటాదిదానాదులచేం దోడ్చడిన మ-రా-రా- శ్రీ అక్కెన ప్రగడ 
లశ్మీ నారయణ రాన్రపంతులు, ది. ఏ. బి. ఇ. డి స్త్రీ క్ట్రబోర్డు వ్రంజనీయరు గారికిని, 
దూర దేశంబనక వ్యయ ్రయాసంబుల లెక్క పెట్టక సభకు విజయంచేనీన సభ్యుల 
కిల్లరకును బ్రీతివూర్వశముగా. గృతజ్ఞతం చెలుపుచున్నా (డను. 

కడవ ఇట్టు, విధేయుడు 

( శ జ్ 95.92.1936 } జనమంచి శెపా ద్రిళర్శ. 
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విషయము, 

పదునొకండవఅ థ్యాయము., 

ఉలూఖలబంధ మోత ణము 

నందాదిగోవకులు బృంచావనమున కరుగుట 
వత్చానురవధ 

పండ్రెండవఅభ్యాయము, 

శీకంమ్లుః డఫఘానురు: బొలియించుట 

పదుమూ(డవఅభాషాయము. 

(శ్ర,కమ్షుండు వనంబున బాలురంగూాడి చల్డం లారగించుట 

బ్రహ్మ తనమాయ నే వత్స బాలురను చాంచుట 
Wy 

వదునాలబ్లవఅ థఖా్యాయము. 

బ్రా (శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట 

వదు నై దవఅ థఛ్యాయము. 

శ్రీకృమ్ణుండు రామాదులతో వనమున వివారించుట 

ఛేనుకానురుని రాముడు వధించుట 

వదునా అవఅ థా్యాయము, 

కాళీయమర్దనము 

కాళియునిభార్యలు శ్రీ కృష్ణుని స్తుతించుట 

కాళియుండు హరిని వినుతించుట 

వదు నెడవఅఛ్యాయము. 

యమునా బాదచరిత ము 
ల UU 

(శ్రీకలమ్షుండు "కార్చిచ్చునుండి సోవులం గావుట 

వదు నెనిమిదవఅ థ్యాయము,; 

షరు వా శ్రీవారి గీష్మర్తువునందు విహరించుట 
బలరాముడు (సృలంచానురుం చొలియించుట 

వందో 'మీదవఅ ధ్యాయము. 

హరి దావానగ్నిం దావ గోగోవకులం గాచుట 

బ్రరువదవఅభా్యాయము. 

వర్ష రువర్ణనము 

వర్షా కాలమున వారి విహాదించుట 

శరదృతువున వీ వాది విహరించుట 
షై 

బ్రిరువదియొక టవఅథ్యాయము. 

వారి వేణుగానమును గోపీక లాకర్టించుట 

ఇరువది రెండవఅ థ్యాయము. 

గో పీకావ స్ర్రాపవారణము 
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ఇరువదిమూండ నఅ భ్యాయము, 

హాని బాలకుల యజ్ఞ శాలకు నన్న మడుగయింపుట 

ఏవ్రపత్నులు హారి కన్నమును గొనిపోవుట 

సమనదినా బపఅథా చయ ము. 

కృష్ణుం డింద్రయాగము వలదని గో వర్ధనవర్వతోళ్స్ళవమును జేయుట 

వవంపపద్మైదపలఆ థా ప్రాయము. 

(| 9 Pn ne [ ne ఇంద్బుండః పృఖ్మన గురియింవ శీకృమ్ణుండు గోకులమును గా పొడుట 

గోవర్గనా ద్రిని శీకంక్లు' డుద్ధరించుట 

అరువదియాా*అవఅ ఛాయను, 

సో పాలకులు శ్రీకృమ్ణునిమహిమముల కచ్చెరువందుట 

ఇరునది యేడవఅ థభ్యాయము. 
జ అన ఇజ్లాట్టీ వా ఇంద్రు,ండు కామ ేనువు శ్రీః ఖమ్షునకు నభి'షకము చేయుట 

సరువదియెనిమిదనఅ థధ్యాయము. 

శ్రీవారి వరుణలోకమున నున్ననందుని గొనివచ్చుట 

ఇరువదితో "మ్ధిదవఅ ధ్యాయము. 

"రా 'డామహీమము స్రీ 
ముప్పదియనఅ భ్యాయము 

(శ్రీకృష్ణుని గోపికలు వెదకుట 

నువ్పదియొక టనఅ భ్యాయము. 

గోవి కాగీతలు 

ముప్పది రెండవఅ థ్యాయము. 

శ్రీకృష్ణుడు గోపికలకు దర్శన మిచ్చుట 

ముప్పది మాడ వఅ థ్యాయము 

రా డ సీ 
జల క్రీడలు 

ముప్పదినాలుగ నఅథఖ్యాయము. 

సుదర్శనగంధర్వశా పమోత ణము 

శంఖచాడుని హారి వధించుట 

ముప్పడిగ్రుదనల భాఫాయ ము, 

శ్రీవారి వగ లడవుల కరుగ గోపికలు చింతించుట 

ముప్పది యాణినఅ థ్యాయము. 

వృషభి'సురసంహారము 
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లై] 
విషయము, 

ముప్పది యడవఅ ధ్యాయము, 
శ్రీవారి "కేశి దానవుని సంహరించుట 

నారదమవార్షి శ్రీకృమ్ణుకడకు వచ్చుట 
శీకఎమ్ణుండు వో్యోమానురునిం బొలియించుట 

ముప్ప దెనిమిదవఅ ధ్యాయము. 
అక్రూరుండు గోకులమును జేరుట 

ముప్పది తో మిదవఅ ఛ్యాయము. 
అ క్రూరునితో రామకృష్ణులు నంభాషించుట 

నలునదవఅఛ్వాాయము. 
(శ్రీవారి నక్రూ, రుండు ఖోగదుట 

నలువదియొక (డవఅ ధ్యాయము. 
రామకృమ్టులం నక్రూరుండు మధురం చేరుట 

(శ్రీకక్షుండు రజకు వధించి వస్త్రముల గ్రహించుట 
(శ్రీ శమ్షుండు తంతు వాయుని మాలాకారుని వధించుట 

నలువది రెండవఅ ధ్యాయము. 
తీ కృష్ణుడు కుబ్బ్ల ననుగ హించుట 
(WW ఆదం జ (( 
కంనుండు దుర్నిమ్ త్తములం గనుట 

నలువదిమూండవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీకలమ్షుండు కువలయాపీడమనుగజమును వధించుట 
(శ్రీశృవ్లబలరాములు ఛాణూరముప్టి కాదులం జంపుట 

నలువదినాబ్రవ అ ఛ్యాయము. 

(శ్రీశృమ్లుండు కంసునిం బొలియించుట 

నలువ దెనవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీవారి 'దేవకీవసు దేవుల నూజడించుట 

ఉపనీతు-లై రామకృష్ణులు విద్య నభ్యసించుట 

రామకృష్ణులు మృతులగు గురుపు తులం 'దెచ్చుట 

నలువ దాజవఅ ధ్యాయము. 

ఉద్ధవుని శ్రీకృష్ణుడు వ్రేవలియకుం బనుచుట 

నలువది యడవఅ ధ్యాయము. 

గో పిక లంద్ధ వునిం గాంచి తమలో మాటలాడుకొనుట 

భ్రమరగీతలు 

నలువదియెనిమిదవఅ భాయ ము, 

న్ఫీ కృష్ణుండు కోభాగ్ళనామున కరుగుటు 
టీ vg ర 

నలువదితో 'మిదవఅ ఛ్యాయము. 

అకూరుండు పహాూ_ప్రినగనరమునకుం బోవుట 
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92 
విషయము. 

ఉ తర భాగము. 

వఏంబదియ శల థాాయవ.,. 

జరాసంధుడు మధురాపురము నరికట్టుట 

ఏంబదియొక టవఆ థ్యాం యము. 

కాలయవనుండు ముచుకుందునివేం బొలియుట 

ముచుకుందుండు శీ శ్రీకృవ్దుని గుహలో దర్శించుట 

ఏబది రెండ వఅభ్యాయ 

జరాసంధుడు వ్రృవర్ష గిరిని గాల్క్పుట 

క్ణీక కల్యాళాము 

ఏబది మాడ గటు భై భా్యాయము, 

కీ వారి రుకి ణిం బెండియాడం ,బ యాణమనుగుట 
ర య గ 

రుక్షిణి గారిని దర్శింవంబోవుట 
at ర య / జ a న tye శ్రీకృష్ణుడు రుకి లః దనరథంబుపె చెక్కించుకోని ప్రయాణము సాషించుట 

ఏంబదినాల్దవఅ థ్యాయము. 

స్ట్ కృష్ణు నడగించి రాజు లోడుట 
క £3 య 

( 

వంబదమైదవఅథ్యాయము. 
రుకి ణీకుమారో దయము 
(వద్యుమ్నుండు శంబరానురుం జంపుట 

ఏంబదియాఅవఅ థ్యాయము. 

స్యమంతకరతో ష్నపాఖా్యానము 

స్యమంతకమణికొ అకు హరి వనమున కరుగుట 

జాంబవంతుడు స్యమంతక్రమును బు త్రీ కను హారి కొసంగుట 

నత్య భా మావరిణయము 

వఏంబదియేడనఅ థ్యాయము. 

శత్రభనుష్టని (శ్రీవారి వథియించుట 

ఏయదియెనిమిదవఆథ్యాయము. 

కాళిందీకలా్యాణము 

మ్ త్ర విందాదులవి వాపహాము 

ఏంబదితో "మ్మిదవఅ థ్యాయము. 

నరకానసురసంహారము 

భూచేవి నీ శ్రీకృఎమ్లని నుతించుట 

వదాలు చేరరాజకన్యకల శ్రీప పారి పర్మిగ్సహించుట 

రాజకన్యలం బ దాళువేల (శ్రీవారి "పెంద్రియాడుట 

అటువదియవఅభ్యాయము. 

రుక్ష్మి ణితోం గృమండు నరనములాడుట 
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ఏరి 
బినషయంము. 

అటునదియొక టవఅ థఛ్యాయము. 

శ్రీహరి వదాజుపేలఫఖార్యల నానందింవం జేయుట 

ర్రచ్యుమ్న దికుమూరులవి వ సాము 

బలభ్మ దు ండు రుక్షిని వధించుట 

అయటువది రెండనఅథ్యాయము. 

ఉపాకల్యాణము 

అటువదిమూండ వఅ భ్యాయము., 

శ్రీవారి బాణాసురునిమై కరుగుట 

అటువదినాట్దనఅఛ్యాయము., 

నృగమహారాజుచరి త్రము 

అటువదియెదవత థఛ్యాయము. 

బలభ్యద్యుండు గోకులమున కరుగుట 

అఅుపదియాజనఅ ధ్యాయము. 

శ్రీహరి పౌండ్రకవాసు దేవుని గాశీ రాజును వధించుట 
శ్రీహరిచృక్రము కాశీపురిం గాల్బుట 

అటునది యేడవఅ థఛ్యాయము. 

ది్టవిదుండను వానరుని రాముండు వధించుట 

అటునదియనిమిదపఅ థ్యాయము. 

రాముడు హా స్టినగరమును గంగలో. (ద్రోోయం బూనుట 

అటువదితో మిదవలథఛ్యాయము. 

శ్రీశష్షమహిమము చెఠుంగ నారదుం డరు ఇంచుట 

డెబ్బదియవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీవారి నభొమండవము నలంకరించుట 

నారదెొగమనము 

డెబ్బది యొక 6డవఅథఛ్యాయము. 

ఉద్ధ వుండు కృన్గునకు రాజనసూయదిషయము నెణీంగించుట 

డెబ్బది రెండవఅభ్యాయము. 

ధర్మ రాజు హరికి రాజసూయయాగము సేయుకలంపుం డెలుపుట 

డొబ్బది మాడ వఅఛభాగయనుు. 

రాజులు శ్రీవారిని స్తుతించుట ల 

డెబ్బదినాల్లవఅ ధ్యాయము. 

జెబ్బదియైదవఅ,థ్యాయను. 

సభలో దుర్యోధనుండు భ్రమమొందుట 4g 
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విషయము, 

డెబ్బది యాజణవఅథ్యాయము 

సాల్వకథారంభము 
డెబ్బది యేడవఅఛ్యాయము. 

సాల్వుని గృష్టమూూర్షి వధించుట 

డెబ్బదియెనిమిద ఏఅ థ్యాయము. 

తవ హారి వధించుట దంత త్తని రి వధిం 

'డెబ్బదితో న్య "ుదస ఏఅథ్యాయము. 

రాముడు వల్వలుం జంపి తీర్ధయా శే 6 జేయాట 

ఎనుబడియవల థ్యాయము. 

కుచేలుని చరిత్రము 

ఎనుబడి యొక (డగ గఅభ్య్యాయము. 

శ్రీ శృళ్ణుండు కు చేలునియడుకులు భక్షించుట 

ఎనుబది రెండవఅథ్యాయము 

శ్రీ కృష్ణాదులు కురు శే (శృమునకు సూర్య గ్ల ౫ హణనిమి త్త మరుగుట 

నీ సారి గోపీకలకోు జ్ఞానోవజేశము చేయుట | (ల 
ఎనుబదిమూండవఅ థ్యాయము. 

హరిపత్నులు పాంచాలికిం దమ పెంట్రివార్తలం చెలుపుట 

ఎనుబదినాల్లవఅ థ్యాయము, 

మునులు హరిం జూడ నరు ఇంచుట 

మునులను వను జేవుండు జ్ఞానము నడుగుట 
వసు దేవుండు జన్నము లొనర్ఫుట 

ఎనుబది యైదవఅథ్యాయము 
రామకృష్ణులు తల్లికి మృక పుత్రులను జూఫుట 

ఎనుబదియాబినఅ థ్యాయము. 
సుభ దా, కల్యాణము 

(శ్రీవరి (శత బెవమిథీలాధివతుల నన్నుగృహించుట 

ఎనుబది యేడవఅ థ్యాయము. 
శుతిగీత తలు 

ఎను బదియెనిమిదవఅ ధ్యాయము. 
విష్ణుభ క్రిమావోత్మ న్రీము 

వృకాసురునకు వరమిచ్చి శివుడు కష్టముం గనుట 
ఎనుబదితొొమ్మిదవఅ'భ్యాయ ము. 

తీమూర్తులలో హారి యుత్క్బృన్టుం డనుట 

జ (శీకృష్ణాడ్దునులు చచ్చిన వివ పు తులం శాచ్చియిచ్చుట 
(ర 

శ్రా ౦బది, యవఅథ్యాయము. 

నీ కృష్వలీలావర్ద నము 
WY ధి 
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భూమిక. 
బవానాక్షస్టీకానాలు 

నో నిగమకల్పతరోర్హళతం ఫలం, శుకముఖా దమృత ద వసంయుతం 

విబత భాగవతం రస మాలయం, మువు రహో రనీకా భువి భావుకాః. 

మ. లలితస్క_ం౦ంధము కృష్ణమూలము శుకా లాపాభిరామంబు మం 

జులతాశోభితము౯ సువర్ణ సుమనస్సు జ్లేయ ముక సుందరో 

జ(లవృ_త్తంబు మవోపఫలంబు విమలవ్యాసాలవాలంబు నై 
ఖా జ వ నెలయుకా భాగవతాఖ్యక ల్పతేరు న్రరి(కా సద్ది (జ శ్రయమై. 

వ్యాసునివిషయ ము. 

శ్రీమన్నా రాయణావతారంబని వ్రసిద్టిం గాంచిన వేదవ్యాసభ గ వానుడు 

మొన్నటి దాషపరంబున సత్యవతీపరాళరులకు సద్యో గర్భంబునం బుట్టి పుట్టినంతన 

తం డ్రి యాజ్ఞం గొని దండకమండలువుల౯ ధరించి తపోవనంబునకు నరిగి (బ్రహ 

రిమయై బ్రహాసామోత్మారము గలిగించుకొని శ్వేతద్విపంబున శ్రీమన్నా రాయణ 

దర్శనంబు గావించి కృృతకృత్వుండై శుకునివంటి వరత త్త గజ్ఞునకుం దండి యె 
లి లా — యిక wri 

లోకోవకా రార్థ మేకీభూతంబులైన వేదంబుల విభజించి త త్వావబోధకంబులగు 

బవాసూ త ముల వినిరించి యంతంబోక యష్లాదళమవోపురాణంబులును, అబూ 
లే ల జతి 6 ర 

దశ వపురాణంబులును రచియించి లోకంబుల నుద్ధరిం చె. మణి యు శ్రీమవాభార 

తము కురుపాండవదచాయభఖాగము౯ వీజముగాం గొని గణవతి వ్రాయసకాండుగా 

పామవత్పర్వతక ందరంబునందుండి మూండుసంవత్సరములలో నటువదిలతు ల గృంథ 

ముగా నిర్మించి తనశిషుషు లగు వై లజై మినిసుమంతు ప భృతులచే దెవపిశ్రాది 

లోకంబులం డాని బ్రచురించి మనభూలోకంబున వై శంపాయనునిచే నొకలతు 

గ్రంథము వ,శాశింపం జినె. 

అందు చేవదానవాదిలోకవిషయంబులును, భూగోళ ఖగోళ విషయంబు 

లును, మన్వాదిసృష్టి కృ మంబులుసు, శబ్ద పదాం తాదిళాన్తమరస్యదలును, వంశావ 

తారవూరషరాజచరి త్రంబులును, రాజభర్శ -మనుష్యుథ ర్యాపద్ధర్శ మోతు ధర్న ప్రభృతి 

నానావిధధర్మంబులును, వృతుశాస్త్ర - మనుష్యుళాన్హ్ర, - భూ గర్భశా స్ర్రది పకృతి 

శాస్త్రంబులును, విద్యుచ్చ_క్రివిశషంబులును, “బాంబు సర్చిలైట్లు శతఘ్నులు 

లోనగునద్భుతవిషయంబులును, వేయేల మనుష్యులోకమున కావళ్యకములై 

సర్వా థ్యాత్మ కాధిభౌతికంబు లె నవిషయంబులును (గో డీకరించి వివరించె. 

₹-౦ళ్యాను? "సనాదివర్యములలో. సర్వ పదాంత చర్చలు గావించి లోకంబు సముద్ధ 
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రించి సర్వలోకవి శ్రాంతకి_రి ర్థివిశాలుండై గర్తనీయుండయొన్స న ననుట కానంగయు 

సందియంపడ నక్క_అ లేదు. 

అట్టి వ్యాసభ ట్ట టారకుం డొక్కనాయు స సస్వ్యత వం మెను 'నేశాూకిగగు sat 

చుండి తనలో ఖు వేద పెదాన్టధర్మ ంబు ల్ల 0 'బేటవడ ఫి 'నతామగంథములు 

రచించితింగాని” 

శ్లో. అసంవన్న మివాభాతి బ బ్రవానక్చస్య సత్రము, 
షా 

కీం వా భా గవతాధర న ప్రాయే న నిరూపితాః, 

వయా | సరముహంసానాం తరమీవహ్యచ్చుత ప్పి స యాం, 
వ్ తసి నవం ఖిల మాళత్తానం మన్యమానస్వఖిద; తు. 

పరమహంస ప్రి యంబులు నుత సు అ యంబులు నగు భగ వతధా శ ల! a 

విపులీకరింప నైతినిగదా? యని వి చారించుచున్న సమయంబున నారదమువా న్ 

యటకుం జనుచెంచి నీదు మనోరథం చెజీంగితి. ఆభ్యాల్మ కాదితావత్రయు ర్త 
గింపజాలి  శ్రీమవోవిష్ణుమూ_ర్షివిలసీతంబగు భాగ వతవు రాణంబుో రచియించి 
కృతార్జుందవగమని బోదించిన నతడు భ_క్టిరస వ డో థానభ గనత్క థాక లికగు మో, 
హంబు నై హి కాముపి కనే, యఃవ్రదంబు నగునమహోవు కణము రచించి జన ౧ 
సార్థకంబు గావించుకొనియ. తప గి ర్వాణభమం బ్ర డు జః 

తద్భాషా ప్ర ప వీణులకుందక్క_ం దక్కినవారికి సుబోధంబు గామి ముముతు 
నాంధ్రమవోజనుల కెల్ల నందుబాటులో నుండునట్లు బ షప మాట 
మృదోమధురంబుగా నద్దాని నాం థ్రీ కరించె. 

ఆది యాంధ్ర, మహ గ గ్రంధములలో నగ స్థాన మలంగ్ రించు దున్న దన్న నతి 

'రనా క్ కాజాలదు. 

పోతనవినయ ము. 

*బమైరపోతరాజు నిజామురా ఫ్ర ప్ర ములో నోరుగల్లు (న పంగలు అను నేన 

ఖు పోత నామాత్యుండు రచ మరాచ్నా యొంటిమిట్ట యను గా మురిబున నుండీన 
వాండని చెప్పుచు నందుల *శేదియో (ఎన్నియో) కల్పనలు చేసియున్నారు. నీశేశన తన్న గ ంకయులః 
చేకశిలానగరమని (చ్రాసికొ చెంగాని యొంటిమిట్ట యని న్రాసికొనలేదు.. వీళళిలా నగర సుళ్ళటీ? 
నొంటిమిట్ట కాదు. శిల యన ణాయిగాని మెట్టగాదు. నీకళిలానగరము (వల్ "వరుద్ర, జేశ్సని వ భన 
పట్టణమగు నోరుగల్లేగాని మణియొకటి కాదు. అతం డొకసో మోదరాగంబున నళ గయన్ టు 
త్తుంగభంగయగు గంగకుం జనియె నని వ్రాయబడియున్నది. ఒంటిమిట్టసమాపమున “ నట్టి గరి 
"లేదు. పోతనవెప్పిన గంగానది గోదావరియె. గోదావరికి గంగ యిని నామాంతరము FE 
మావాత్మ గ్రిమున (బ్రాయంబడియున్న ది. ఇదిగాక టై కామురా ష్ట్ర వానులందటును సోదావరిని గంగు 
యనియ్ వాడుదురు. పుణ్యదివనములయం చాయా ప్రాంతములనుండి జను లాగోబావరీళంగగోం 
భోవునాచార మిచ్చటికిని గలదు, 



వ్ 

శిలానగరమునకు సవిావమందుండు నొకచిన్న గ్రామమున నుండినవాండు. నియోగీ 
టాహణుండు, కాండిన్యగా త్రుండు, ఆప_స్తంబసూత్రు,ండు. కేతనమం గ్రి,కి లక్క 
మాంబకుం బుత్రుండు. అన్న తివ్చన, కొడుకు మల్లన. వరమభ కుం డగునాతం 
ఊ"క్క_రా కానిశా కాలంబున సోమోపరాగంబు రాకం చెలిని తేన గ్రామమున కుత్త 
రముగాం గొన్ని మైళ్ళదూరములోనున్న గోడావరినదికిం జని జలంబాడి తత్పు 
వీనతలంబున నాసీనుండై శ్రీ రామమం త్రానుస్థానంబు గావించుచుండునంత 

శ్రీ రామచంద్రుండు వ్రత్యతంభై మదంకితంబుగా భాగవతం బాం ధ్రీకరింపుమని 
యానతిచ్చి తిరోహితుండయ్యెననియు, దానం జేసి సహజపాండిత్యము గలవా 
డయి యతండు భాగవతంబు శీ రామాంకితంబుగా రచించెననియుం జెప్పుదురు. 

పోతన “వర మేళ్వరకరు ణాకలితకవి కావిచి త్ర సహజ పాండిత్య” అని గద్య 
ములో (వానసీకొనినను, వానిక విత్వమందలి వ్యాక ర ణాదిసందర్భములం బట్టియు 
వ్యాఖ్యానములలో గూడ నన్వయింవనివి శే పొర్గములు తాను గృహించి వివరిం 
చుటంచేసియు, అతండు గురుకులక్షిష్టుండై యిస్ట్రబేవతానుగ్రృహంబున ననవద్య 
విద్యా వై ళద్యంబున విరాజిల్లై ననియే మనమూహించుట సమంజసము. మజీయు 
నతనింగూర్చి య నె కాద్భుతక థలు మనవారు చెప్పుచుందురు. అవి యొట్టివియైన 
నతండువూత్రము పరమభ కుండనియు, రసవత్కవియనియు. జెప్పక తప్పదు. 

అమృవాకవి శ్రీ మద్భాగవతము సదిరెండుస్క_ంధములను రచించి డాని 
నొక వె క్లైలోం చెట్టి వకటింవ కుంచెననియు ననంతర కాలమున నందు గొంత 
కొంతభాగము ఖిలీభూతంబగుటం జేసీ చెలిగందుల నారయాదు లాయాభాగ 
ములు వూరించిరనియుం చెలియవచ్చుచున్న ది. వతిస్కంధమందును బోతన 
వద్యముల నారయాదులవద్యము లక్క_డక్కడం బడియున్నవనియే నాయభిప్రా 
యము. దళమస్కంధములోంగాడ: చెక్కులు వద్యములు నారయనీంగ నాదుల 

వున్నవని మన మూహించుట తవ్వుకానేరదు. 

అట్ట నారయాదులవద్యములం బె దోషములు చూపట్టుచున్న విగాని 
మవోకవియగు పోతనవద్యము లలో లత.ణాదిదోషములు చూవట్టను సర్భలత్ణ 
సారసం గృహమందు గదాచివుంచి తమక వి 

సీ భునుండు పోతనమంత్రి. .....గంగం 
తే, రాజు మొదలగుకవివరుల్ $ తేజ మెసంగం 

జెప్పి రాగృంథములయందె తప్ప లొదవెం 

గాని పోతకవీంద్రుని $ కవితయందు 

లతణం చెందుం దప్పునా $ దతహరణ. 

అని చెన్పినపద్యము నారచనమును సమర్థించుచున్న ది. పోతనపద్యము. 
లలో నెటనే నట్టిదోపనము భూపట్టిన నది సంస్క__ర్హదోవమే యని త్రికరణ 
శుద్ది గాయ జెప్పంగలను, 



di 

తాండవకృష్ణ భాగవతము. 

అట్టి పోతనామాత్యునిభాగవత మకిగితీయమై యించుమి*చుగ నిద్ర 
Ce 

వందలసంనత్సరములనుండి మునయాం భధ సోదరులవా_స్హము అలంక రంది వూూజం 

బడుచున్నది. పోతనభాగవతము ఖ్యాతీం గాంచుచుండ దానికే 'వేటోోక "గన 
తము నెట్టి మవోకవి,వ్రానినను ఖ్యాతం గాంచు టరిదియే. కాని, నింగన, గంగను 

యెజ్జన, మల్ల నాదులక విత మాక విత్భములోC గలినీ వలనీనవట్ల నీ“సముం దోజం 
చుచుండుటం జేసీయు, ముూాలాను సారముగా నొక్క చక్కనిఫాగవతము మృగ. 

మధురశై లితో నెవ రేనొక్కమవొోకవని సర్వసుబోధకముగా రచించు టొళ్చునని 
నే నెన్ని యానాళ్ళనుండి తలంచుచుండు వాడ. 

కంతలో రామాయణాదిమవో కావ్యములు రచించి ఆంధ్ర వా! ny 

బిరుదవి, భ్రాజమానులగు కావ్యస్మ ఎ్రతితీక్ట జనమంచి శేమ్మార్సి శో నా గ భగవతే 

మాం ్రీక రింవంబూనినట్లు వినియుంటి. వినిన ఫొంత కాలమున రై భ్ మస్కంధము 
"మొదట రచించి ముది ంచుటయును దానికి. గృతెనమర్చణమహోత్స నము జసు 

గుటయును, ఆయుత్సపమునకు నేను గ డపప్రురంబునకుం బోన్రుటయును దటగ్గించి 

నది. ఆసందర్భమునం దిరువతిపుర వా_స్హన్రష్ణలును నాకు మిత్రులు నగు బప "i, 
a NY 

పాతాళ భేది సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు మూలముతో సరి యు నగ ఎఖ మును 
బోతనగ్రంథమును గోంతకోంత వఠించి సభ్యుల నానంద వారి సోరలాడించిం, 
కాని యందు నావేరు వరికించుట తులనీవనములో గంజూయి మొక p- నాయన ట్రయి 
నాకానందము కలిగింవ లేదు 

వా 

"లేదని నేను శర 'గారినిం జెందనాడియు శ్రి గుండూ ర్యా ఖో గ్ర భృతులి Se 
లం జేసీ యొక్షైట్టులో న సమా థానవడితిని. అప్పటికి క దినికిం 4 లన్ కూల్ మ్యుమ్కుంివ (బడ 
కుండుట ఖే నేను దీని కవతారిక వొనీయిత్తునని చెప్ప నంతలో శర్మగా రానంద 
భరితాంతరంగులై నాకు బు స్త మిచ్చి వదిపదునై వై చుదినముల టీ న సుపోద్టూనము 

వ్రాసీపంవుండని క. నేను నాయసమర్థతను వితర్కి...ం కొనక మ్ాసల అను 
వ, కార మళ్లు _్రానీవంపుదునని బాసయి చ్చితిని. కానీ క డవనుండి నచ్చిన 
మొదలుకొని 'కూప్చుండుటకును లేచుటకును ళ_క్రిలేనట్టు వ్యాధి నన్ను 'బాధిం 
చునడై నది. దానం చేసి వాగ్దాన, కారము వ్రాయజూలనై స తని, ఇప్పటికీ సట్టస్టీతి 
యంచేయున్న ను గవిగారు నన్ను వేగిరింఛచుటం చేసీ యుంతో ప్రాయ నెంచిన 

నాసంకల్పమునకు వికల్పముగావించుకొని యొక్కి_ంతగానే  వాయంటు *నితి. 
ఇందలి నాయసమర్థతకుం బండితులు నన్ను మన్ని ంతురు గాక, 
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శేపాద్రిశర్మగారిచరిత్ర ము 
అమ అ ౬ వా బో జ్యే / రొ ఒర శ్రీ పో ద్రిళర్మ గారు బవ్యాం డాద్య సికమవో గ్రంథము లొనరించినవారు. 

వారి నెలుంగనియాం ధ్రుం డుండండని నేనెజటులయుదు. అయినను బవీఠికలు వ్రాయు 

నప్పు డించుక కవి నెటింగించుట యా చారముగానం జెన్వుచున్నా (డ, 

శర్మగారు నెల్లూరుమండలంబునం బినాకినీతీరంబునం బురాణ ప్రసిద్ధమైన 
కలువాయ యనుప్రకంబున జనిందనవారు. తెలగాణ్యపు(తెలుంగునాంటి)వై దిక 
ఛాాహాణులు, వారివూర్వు లెల్బజను._కు మంచివారుగా నుండుట చే జనమంచివారని 
సేరుపొండియున్న వారు. వెదశాస్త్ర శ్ర తము లెటింగినవారు. కాళ్యపగోత్రులు. 
తండ్రి సుబ్రవ్యణ్యము. తల్లి కామాజ్ దేవి. శర్శగా రాజివయేట నువనీతులై 
విద్యాభ్యాసమున క్రై క డవపురంబునకువచ్చి పదునొకండవ యేట గావ్యుములు 
చదువుచు గొందటు చై రాగులు దోడుపాటుమావంగా వారింగూడి కాలినడక తో 
నాలుగుసంవత్సరములకుC గాశీసురిం జేరి యటం గన్ని సంవత్సరములు విద్యా 
భ్యాస మొనర్చి పిదప విజయనగరమందును, కనీమికోటయందును శ్రుతిన త్రము 
(జ్యోతిషము) యోగ సాంఖ్యాది వెదాంతవిషయములును గృ పాంచి స్వవురంబునకు 
వచ్చి పెండ్లి చెనీికొని యొరుల నాశ్రయించి ధనార్జనము చేని సంసృృతిసాంగింవ 
నిచ్చ లేనివా రై కడపపురంబు నందలి యాంగ్గపాఠథాలం దెనుంగుపండితులై కాల 
వేపషముచేయుచు. స్కందవురాణాంతర్షతం బైన మధురచరిత్రముం చెలువువో 
లాస్య మావోత్త స్టిమును, బిమ్మట లలితాఖ్యానంబును, బ, వోండవురాణంబును, 
శృీమద్రామాయణంబును, శ్రీకృృష్ణావతారతలత్త స్రంబును, బహావురాణంబును, 
సర్యమంగ ళ₹"వరిణయంబున్సు విహంగవిజయంబును, విచిత్ర పాదు కాపట్టాభి మేక, 

పాండ వాజ్ఞాత వాస, రామవన వాసంబు లనునాటకంబులును, స్వవ్నయా త్ర, నీత్రి 
సీంధువ్రు, నీతిరత్నా కరము లోనగువచన వ్ర బంధములును క్రమముగా. వ్రానీ 
తాండవకృష్ణుండను తమమొదటి వేరుతో శ్రీమద్భాగవతమునంతయు నాం ధ్రీ కరింప 
నెంచి మునుమున్న యీదళమస్కంధము 610 రాయల్వుటలుగలిగ 5200 వేల 
పద్యములతో నిరా జిల్టునట్లు మవాగ్య ౦థముగ రచించినారు. 

శర్మగారు శ్రీవిద్యోపాసకులు. వారికిని నాకును నావిషయమున నొక్కింత 
సతీర్థ స్టత్వో ము కలదు. ఇది మాకుం గలసంబంధము. మాకు సమత్షమునం చాత 
మనుమలవరుసలు చెట్లుచుండును. పరోతుమున మాకుంగల యనుబంధ మపారమె 
యుండుననుట సత్యదూరము కాదు, ఆధునికకవులలో బహు గృంథములు నిర్మించిన 
యు_త్తనముకన్రులలో పరగ స్థానము నలంకరింతురని చెప్పుటకు నంశయింవ నక్కలు 

లేదు. సనాతనథర్శతత్పరులగు శర్మగారు స్నానసంఛ్యాద్యనుస్థానము లొనర్ప్చు 
కొవ్చుడో నియమాతి క్రమణము గాకుండం బ్రత్యహమును బాఠశాలకుం ' బోయి 
వచ్చుట యొస్వుడో యిన్ని గ్రంథములు వ్రాయుట కవ కాళము గలిగించుకొనుట 
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యెప్పుడో యని విచారించినవారికి వీరి గంథరచన విస్తయముతోో(వింపకమానదు. 
కాన్రుననే వీరు వర దేవతో పాసనాస_క్షచిత్తులుతత్కరు ణాకటాత పాత్రులు సని 
బ్య వద 5 ముల ది ఇ గారి జో గ జా అ, జ్ న జ ఇ raw | గం Du సర్యమంగ ళావరిణయవిఠిక ల బ్రహ్మ, నె గవూడి కు ప్రస్వామయ్య? రు (వ స్ 

వాక్యము సమస్థంచుచు వారియభఖ్రాయముతి నే నేశీభవించున న్నాను. విరి 

కిప్పటిక్ సుమా "రెందినాలుగుసంవత్చివముల సయస్పుండినను ముప్పదిసంవత్ప్చర 

ములనయస్సుగలవానివ లె సద్యళ్ళ్శత గ, ంథకల్పను లగుదురని చెప్పు టతి? లరూ శ్రి 

కాదు. తొల్లి వీల్లలమళజ్హై వీనవీంభ ద్రకవికం జేంోడువాంద్యోడె సరస్వతియే వచ్చి గం గం ఉం శో యి 

గ్రంథములు (వానెనని వినుచున్నారము. అశ్ష పీరికిని పరదేవత సాహాయ్యము 

చేయుచున్న చేమో యనుతలంవు కలుగుచున్న ది. 

వుట్యు నిక్కవిచం ద్రు, లింక నన్నిమహాగ్య ంథములు రచించి యెన్ని కృత 
సమర్పణొ త్సనములు సలిసి మములోంట్ల నట కావ్యానించి యెంత శో మప 
నున్నారో తెలియదుగాని, మాకు గడపపురంబునకోసీజను టిక్క_ ట్రుివు క్భుళిెను 
టయే మంచిదని తోయయచున్న డి. వీరి గృ,ంథరచనాపాటవముంజూడ నేనింత వాడ 
నంతవాండ ననుగరువంబుగల వరులకుంగాదు కాదు నాకు గన్ను కుట్టనట్లు గా నె 
యుండును. కాని నిజము చెప్పవలసివచ్చినప్పుడు 9 న్నే సివేలపద్యములుగల యిన్ని 
మహో గృంథములు వ్రాయుట సామాన్యక విక్ సులభ సాధ్యము కాదు గావున పిరిని 
శెసామరావతారమనియే చెప్పవచ్చును. శేషుం డొరులకు వోని వేయునేమో 
యని సంళయంపడ నక్క_అ లేదు వీరు శష్మూద్రులె కవీళశ్వురుల శీర్హంబునం బెట్ట 
కాని ఛక్రాధిష్ట్రవ్రదులగుచు. సర్వజనస్తో త్ర ప్నాత్తు లగుచున్నారనుట స్వభొావో 
అట 

ఆ౦ థధ్రికరణకారణ ము. 

వీరు భాగవతోత్తములు గావున భగవద్భ క్రిని బ్రతిపాదించు నీభాగవత 
మును వ్యాసభథ గ వానులు బహంగ,౦థములు రచించిన పిమ్మట రచించినళ్లు రచించు 
టకుం దో'రంగిరిగాని పోతనామాత్యునికన్న మిన్నగా రచించి లోకంబుసు 
మెప్పింవగల మనుగరువంబునం గాదని వీరివీఠికలోని;_ 
ఉ. బమైరపోతనార్యు, GTA 9 భాగవతమును దెనొనర్భ;, మో 

దమ్మలరార దానిం గవితల్లజు లెల్లరు సంతసంబు శీ 
ర్షమ్లుల దాలు; రట్టి కృలోస_త్తవమముం దెనిగించు కేల గ 
రషమ్లున గాక యంచుం దెగికపల్క.కుయడీ బుధుల ౩౪! (మొ, క్కి.దన్, 

ఉ. రాముచరిత మెల్లం గవి॥5'జులు మెచ్చంగం దెప్టానర్చ శ్ర 
థాముండు ము_క్రినాథుండు వి! భాత్భముఖామర వూజితుండి., నె 
తామర సాముదివ్యచరి?తంబును వ్రానత) వాంఛితం విజే; 
నామది గె నంచు గపిీీనాయకు లెల్లరు నమ్మంగాందగుస్ 
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చ. వలువురు వండితో త్తములు $ భాగవతార్గము లిట్టు లంచు ని 
సుల మగుపాండితీమహిమ $4 తోంవంగ వ్యాఖ్య లొనర్చి రం దొగిం 

దెలిపినయర్థ భేదములు $ లెన్టునం దేటవడంగం గూర్చంగాం 

దలంచితి నిందు. గన్న జెడుగతప్పుల దిద్ది కృ తార్జుంజేయుండి. 

ఈవద్యములవలనం దెలియుచునేయున్న ది. ఇ్రందలీక డవటిపద్యమునం దెబ్బ 
నట్లు భాగ వతార్థ వ, భావము లిట్టివని పండితులు '్రాస్న వ్యాఖ్యానార్థ భేదములను 
దెనుం/సవారికిం దేట తెల్లంబు గావించుట శే వీరిసంక ల్పమని తెలియుచున్నది. ఇంతి 
యశాని .పోతనకవీంద్రు,నితో ' బోటీ చేయుటకని పొరపాటునశకె న నేవాచాలు? 
డును బలుక సావాసీంవండని నానవ్ముకము. 

మజ్యు న నెకస్టలములయందుం బోతనాదులు మూలము నతి (క్రమించిరని 
మన మెటుంగుదుము. య థామూలార్థ మెట్ీంగించుటయు నిక్కవియాశయమే. 
పట్టు చెప్పుటచేతం గవితయంబే బండారము నుండంబోదని ఫాళఠకమవాళయు 
లూహింవరాదు. ఏరికవితాకన్య వోతనవై 6 బోటీచేయ లేబేమోకాని, నారయా 
దులవై6 బోటీచేని మేటి యనిపించుకొనక మానదని ముమ్తాటికిం జెప్పుచు 
న్నాను. బమైనపోతనామాత్యుండు. 

ఉ. బాలరసాలసాలనవోవల్ల నకోమల కావ్యక న్యకం 

గదాళ ల కిచ్చి యప్పడుపుకూడుభుజించుటకం కొ సత్క_న్రల్ 

వోలికు లై ననేమి గహనాంతరనీమలం గందమూలకౌ 
దాలికు లై ననేమి నిజ దారసుతోదరపోష ణార్గమై. 

అని చెప్పుకొన్న వాండయినను భోేగినీదండకమును (్రది యొక వేళ్యం 
గార్చి వ్రాయంబడియున్న యసత్కావ్యు మనంబడు గ్రంథము సర్వజ్ఞ సింగమహీ 
పాలునకుం గృతియిచ్చినట్లును విందుముగాని మన శేష్నాది శర గారు తాము 
వ్రాసినయేచిన్న గృంథ మైన ధనాళం జేసి నరులకు గృతియిచ్చినట్టు వినము. 
పరమేశ (రభ క్రి తత్పరుండ గుళర్శ గా రీదశ ముస్క_౦ధము:_ 

క. ఓంకారరూవునకు నిర,వాం కార జనాం తిక స్థీకతాత్తునకుం గృ 

ప్లాంకితవర నామునకుకా సంకటపహారునకును సువ్శనన్నా స్నునకుక్. హి Ne) లి 

అని శ్రీకృష్తాంకితము గావించి ధన్యులై తనజన్మము సార్థకముచేసికొనిరని, 
చెప్పనొప్పు, వీరికి గృృష్షుం డనిన, రాము డనిన, విష్ణు వనిన, శిన్రం డనిన, థ్ క్రి 

యనిన నొక్క_టియేశకాని భేదాభిపాయము లేదని వారియా శ్యాసాంతవద్య ముల 
వలనను, నితర గృంథములవలనను దెలియవచ్చుచున్న ది. 
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గృంథశైేలి 

పక నై లియార్చి యించుక వృళంనీంచెద. శర గారిక వితము నాతిక నివ 
యా 8 (గ ళ్ గ్ా అట్ ఖో అలో ఇటీ త్ Mam ఖో మృదుమధుర మై శ బ్రాలంకారశ్ భాయమానమై పండి పామర జనహృదడయంగ 

మంచె చదువరుల కానంద వమాపాదించుచుండును. వదలా త్యం బును, ఖఫోర”* 
| ణ్ డో జి అట . నీ గె ళో జ ag, Wea, me అ ఈ శంద్ధియు, శ య్యా పాక వృ త్వ్యాదులును సముచితంబులు. బుజకి నాదమాభప ర్య 9 

కావషగుణంబు లీందు మెండుగాం గానంబడుచుండు. వీరికవితంము . దారో పము థి | ng NY గాక నారికేళ పాకముగాక "రెండింటికి మధ్యమమనందగు కదళీపాక్ మనందగు. 
వీరికవిత(మం దొకవంతు తెనుణసపదములును రెంసునంతులు సంస్కృృతేపదములు 

నుండును. వీరు శృం గా రాదిరసములకన్న భ_క్టరసము చక్క. ౧గౌం బ్రదర్శించి 
యున్న వారు. -ఈదళమనస్కంధమునందు శృంగార వీరా వివసము అక్కడక్కడ 
మనోజ్ఞములుగ వర్లింపంబడియున్న వి. 

ణా ద్ 

శథృంగారరనము 

చ. కలువలవాననల్ మిగుల 4 గందపుంబూంతల చెల్వుమించు దో 
ర్హలజముం గృ్షుం డెక్క వ్ర జసారస నేత్ర భుజంబు జెప్పుంగూా 

నెలమిని మూరుకొంచు దగ 4 నింతి శరీరము హృష్టరోమమై 
వెాలయంగ ముద్దు పెట్టుకొ నె వెన్నుడు దన్ను బవాూూకరింపంగస్ 

వీరరన ము 

చ. హరియును దోర్యుగంబున మవహాోసురు నాతని బిట్టు పట్ట ప్ర 
థధరణింబడంగం దోచి సురత ల్ల జు లభ్యముసుండి, చూడ నా 
శరుని వధించె నెప్పగిడిం $ జంవ్రుదురో వశునవుకొజనంబు ల 
కరణి నె యంత ద్య్వారమును $ గప్పినజాతీని జిని చాలు, 

కరుణరసనము 

ఉ. ఒక్క_మువారార్తమా త్ర మున $ నుగృతరంబుగ జొట్టముట్ట నిం 
శకెక్క_డిజీవితం బనుచు $ నెంచుచు గోధనగోవకార్శకుల్" 
దిక్క_ణీ భితింజెంది బల్జేవయుతుం డగుకృష్ణుం జేరీ నీ 
వొక్కండ వె మహా ర్హి గను చున్న మముం దయం గావంయజాలుదొ. ౧౭౪౧ జ భ్ ఇ 

అద్భుతరసము 

ei . కనులు వివ్పంగ లేని 5 కనుగందుగా నున్న యవ్వుడ ను బటం 1 బోని మంచు, 
నట్టి వూతన యంకగమందుండి చనుంబాలుప్రాణాళితో ERY ్న 
గాలుండు పహూరియించుశకరణి, బీ'ల్పెనుగ దొమూంయయమ"*సంబుల ! యీిభునాంద్ల 
శక టంబు క్రిందను $ శయనించి తానుండ వయింబడనవచ్చిన! బండి నా 

ne yy wt సీల్, ఈ AEN WON MIC 
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తే, యేడ్న్చుచుం గాలందన్నంగ గ్ నిద్ధపాద 

హాలతికి లికి నాబండి తేల క్రిందు / లగుచు గృిందం 
బడుచుం గవాటెను వత్సర ప్రాయ మలరు 

తలని గ్రిందను గూర్వుండ 1? దనుజుం డొకండూు. 

హో స్య రన ము 

ఛా నీపమ్హారువా మిద్ది వూజ్యతమమై 1 నిత్యంబు వైమానిక 
త్ర పూజ్యంబయి యువ్వు మోర లబలల్ $ చి_త్తంబునం దించుశే 
యర కహా రాంతేరముల్ తలంవక మవ*భ క్యుద్ధ తిః వచ్చి వివా 
మోవుట్టంబులు చేకొనుం డభిరుచికా 4 మేలొందు మా కెంతయున్ , 

భయానకరసము 
లొ - _స్తనయిత్ను సంతతి $ దారుణధృతివిాజు విద్యుత తాననీశవితతి మెజయం 

దీ న మారుతవితక$తి ప్రరితంబులై జలదంబు లొక్క_ట 1 సలిలశర్క_ 
రావళి. గురియంగ $ నామందం బీడించె _స్తంఖభంబులనుబోలు 1 సతతవర్ష 
ఛారలు గురియంగ$థా త్రి యంతయు జలవమయముగాం గనజోమజియునతము 

లే. నున్న తంబును గనరాకథయుంజె నొక విధముగా వృష్షి ధారలు! వెలయుచుంట a b— లజె 
మిక్కు_టంబుగ వాతంబుమించుచుంట,వశు వ్ర లెల్లను వడవడశ+వడంకందొడంగె. 

ఫీ భత్సరనసనము 

చ. కనుగొని తేజమెల్లను విగకావిక లై చన నాతురంబు వై 

కొనం బృమదంబు వీడి చనం $ గోరికయంతయు వమృుగాంగ నా 
నన మొగి నెండిపోవంగ మీనంబునం గుందుచు నున్న చైద్యునిం 

తని వచియింవరాని బహుశా రిని బ్రుంగినవానిం జూచుచున్, 

రా ద్ర రన ము 

ఉ. వంచక మధ్యసంస్థనిజ భాగముం 7 కెనిపోవునింగమ 

ఇబ్రంచక రొజలోకము నహీనపరా క్రమ ముల్లనీల్లంగాం 

గాంచన చేలు. జాబలము+ఖప్రకటాహవళూరు లెల్ల బొ 

మృం వొగిం బ్రోత్సహింవంగ నృగీ పాత జం 7 కొనిపోయె మెల్లనన్. 

భక్రిరనము 

స్స్, యారణ్యగర్భాదు * లగు యోగులా థ్యాత్మి కాధిభూతములకు 1 నాధిధ్రైవ 
తమునకు సాథీవై 4 తగవానిశెల్ల నం తర్యామివైై నియంతవు నగు నినుం 
గొలుతుగు! కర్మ యోగులు కొొొంద ణీంద్రాది బవాుబేవతాస్వరూ1వమున నలరు 

నిన్న యీవిద్యశనియతి మైం 'బెక్కుయజ్ఞ్యముల నాశాధింత్రు 1 సర్వరూపుం 
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తే. డవుగ వెలయుదుగానం గశడంగి జ్ఞాను, లై నకొందలు బహురూప మైన కర్త 

వితతి నీయండె యర్చించివిమల మైన,యుపళ మము గొని సత్సమా;ధిపరిణతని 

రసనిరూవణము 

మణీయు నిం దువమానో త్పే) మోద్యలం'కారములు నిండియున్న వి, గ్రంథ 

వి_స్తరభయంబున వాని నుదాహరింప మాని రుక్షిణీక ళ్యాణములోని కొన్నివద్య 
ములు చూవుచున్నాను. చి త్తగింవు(డు. 

( 2 Nay శ నక చ. గలగల మ్రోగు నందియల1 కాంతుల నగృతలంబు గమ | 

ఐెవికిని బాటుచుండ నసొకథవింతగం బాదము లుర్విహోవుచు౯ా 

లలితమ రాళ రాజగతుశలక౯ా మజుపవించుగతుల్ ఫలంగ నా 

లలనయు వ్య్యామనాందగి విశలాసము మూూర్చిధరించినట్లుగసే . 

చ. కనంబడి చవమాయ యొకొ $ కానియడక౯ా ధర నికి రూప మొ 
ప్పునె యని గుంవునాడి యళశముల్ దిశలం దగువీరుకెట్ల “సా 
హినియె యటన్నయూహా తము 1 నెంతయు నేంచంగ జూచి భూచి స 
మృనముల మోహమంది రభిశమానము వీడి త బెకనిష్టులై . 

మ, కులదై వంబును (బౌ క్షనాచరణభంోగుల్ ఫపూన్కి6 బాటించు నా 
చలముం బన్ని స్వకీయశోభలను గృశస్టస్వామి కర్చించుచుకా 
గలహంనై కగతుల్ చెలంగం జను నాశకంజూతు వీతముంచి "9? 
జిలుత తావము చేయం ద్ర పామిళితమై స చెలారు వాలు లృవులన్. 

ను. తమచి_త్తంబుల డ్రైర్యము న్వదలి విరోతేం బూనియుండంగ భూ 
రమణుల్ కేల ధరించియున్న గురుళ $ స్తప్రా తముల్ జూఆి పే 
గ మహీం బర్వంగ దంతిఘోటకళ తాంఫగ శ్రేణికి నుండి సూ 
పాము ముంపకా ధరణీస్టలిం బడిరి యంత్రాల న్విడంబెంచముచుసి. 

ము. తరుణిరత్నము పద్మ కోథనిభ పాఠదద్వంద్వముకా సుల్లనకా 
ధరణి౯ా సోంకంగం జేయుచుకా మనమునం 1 ద్రైత్యారి రాొకకొ నిరం 
తరముకా గోరుచుం జూర్థ కుంత లవి తానం 'బాస్యవద్మ బు 
బరంగకా 'డాసలి చేతిగోళ్ళ తుదలం $ బల్త్లూరు పోంద్రోయుమసే . 

( తెండవక్ళస్ణ్రభ "గఐతము) 
మ అలినీలాలకం బూర్జ చం ద్ర ముఖ నేకణాశ్నీం బ్ర వాల ఢ రిం 
 గలకంతఠికా నవపల్ల వాం ఘీ యుగలళిం శ గం భభకుంభ_స్ఫని౯ా 

బులినశ్రో ణి నిభేంద్రయాన నరుణాంగీభోేజాతహా సక మహో 
_తృలగంధి౯ మృగ 'రాజమధ్యం గని వభాంతాత్తు చ. రందటున్, 
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వ. మటియు నయ్యింతి దరవోసలజ్ఞానలోకనంబులం జి తంబు చేమటి, ) శ్రైర్యంబు 

దిగ నాడి, గాంభిర్యంబులు విడిన, గారవంబులు మచి, 'చెస్టలు మాని, యెలుక 
లుడగి, యాయుధంబులు వై చి, గజతురగరథారోహణంబులు నేయ నేజక రాజు 
"వెల ల్ల నెలకువ్రాలి రాయుణలోచన తన వామకరన ఖంబుల నలకలు దలలఈ 

దో యుచు ను_త్తరీయంబు చక్క_నొత్తు చుం గడకంటిచూపులం గ్రమంబున రాజ 
లోకంబు నాలో కించుచు. (పోత్నభాగవతము) 

ఇట్లు స్వభావో క్తులతో్"6 దాండవకృష్టభాగవతీము విరాజిల్లుచున్నది. అంక 

మూలానుసర ణములంగూర్చి 

న్లో, వకాయనోసా ద్విసఫ ల స్పిమూలళ్చతూరసః పంచశిఫః ప, డాతా, 

pie 

ee 

శారీ 

న ప్పత్వగష్టవిటపోన్ వాటో డళచ్చదో ద్విఖగో వహ్యాదివృతుః. ఆ. ౨ శ్లో. ౨౮ 

దీనికి వివరణముగ నున్న భాగము గనుండు శీ శర గారిరచనము.-.. 

ఈప్రసంచ మె యాదివృత మై యొప్పారువ్యుష్టి సమష్టి దే్యేహమగు నద్ది 
వ వశృతియే దానికి బాదగుసుఖదుకఖనములను పండ్లని రెండు గలిగియుండం 

సక్నరజ _న్హమీస్సంజ్ఞ క గుణములు మూడును దానికి డ్డ మూలములగు 

ధ ర్థార్ధకామముల్ $ తగు మోత. మన నాల్జురసములౌ భూరుహ+రాజమునకు 

. నింద్రియము ఛైదు శ బాదు $ లెటుగ(జాలు 

విధము లగుతుత్తు దవ్చీయు $ విష్టలశోక 
మోూోహజరలును "మృతి యనం. 4? బొలుచు నాటు 

నూర లనెడుస్వభెవంబు $ లొప్పు మజియు. ౨౬ 

త్వజ్థాంస సరుధిర' పుశదస్సులు మజ్జయు నస్థులు శుక్ల ౦బు ? ననెడు నేడు. 

థాతువుల్ వెపబారల్ | ; భూలేపంచక మనోబుద్ధ్యహం కారముల్ $ పోల నెనిమి 

ద్యు నిటములు మజిశయు నవరంధ ముల్ నవకోటరములు ప్రాణము నపాన 

మును వ్యానముసమానీమును దానమును గృకరమునాగ చేవదోత్త త్తృములుకూర్మ 

త, మును భనంజయమును నాగం జనునివి వది 

వ త్ ములు జీవం డీశుండు 4 పతులగును 

నీవ వ్రపంచాఖ్యభూరి మీహీరుహమున 

కిట్టి దానికి నీశుండ 1 వీపెశావె, ౨ 

గో వీ కావ స్తై వహర ణభట్రము 

అత్రా,గ త్యాబలాః కానుం స్వస్వం వాస వ గ ఫహ్యూతాం, 

సత్యం బ్ర బ, వాణినోనర్శ యదూూ్యయం వ్ర వలీకర్శికా ౧౧ 

న మయోదితపఫూర్వంవా హ్య్నృతం తడిమే విదుః 

వై కళః వ్రతీచ్చథ్వం సహవా తనుమభ్యమాః. 02 
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తస్య తలే (భితం దృష్ట్వా గోవ్యః ప్రే మపరిన్హు "స 
వ్రీడితాః వ్రైత్యు చాన్యోన్యం జాతవోసా న నిజం, ౧3 

. అన్ఫతము నే వచింవ నని $ యందలు వీ” తొెటుంగపుగం స్ర్సుం 
గొనుండు సుమధ్యులార ! యివి $ గోవననంబు ల”ొకోష్య ఈ జపం 
బున నలుదెంచి కైకొనంగరబోలును గంవుగం గాడి మానం జీ 
కొనందోగు దీన నెద్ది మదిం $ గోరుదూరో యటు చీయంగాయజుగు.. 1363 (0) 

, అని యిటు లావరాత్పరుండు స హర్ష మునక బరివో*స వాక్కు. ౬౪ 
వనితలు చక్కంగా వినంగం 1 బల్కె_న గోప లశ్లి'వేను హం 
హానిని మునింగి రయొండొరుల గ్గ "నంతయు6 Mom, te వంపు నేల 

శ్ శీ 
tad మనములనుండి ప్రీతీ యొకమాడ్కి_ని నవ్వుగ పెల్వవు గొపు... 6409 

. జలములనుండి వెల్వడంగం జాలకశయం గె పవంచియుండీ 0 
జలరుహూనాభుం డిప్పగిది $ సంతన 'మొప్ప్బంగ మాటల డో వా 
వలుకులు స్వాయచి_త్తములం $ బల్వీడి YX గంకదఘు 
తలసలిలాంత రాళమునం $ దద్దయు మునులు కంప మొందంగస్,. 1365 My 

శ్యమంత కో పా ఖ్యాన ము 
మణనత్వః స్వన్న గా త్ర_స్తమాహాోతీవ విన్నీ తః ౨౬. 
జానే త్వాం సర్గభూ తానాం ప్రాణ ఒజస్పహోబలం, 
విష్ణుం వురాణపురుషం వ్రభ విష్ణుమధీశ (రం. కర సం, భగ అ పొటు 
4 ఉ€ * ళీ 8 ప ది వి స_త్తఏంబు తీణింవం గయ మెట్టు వ దర Ue సద బిందుయుతంబయి "బ్బా లుడుగ $ విస్తయం టంట aT నవ భునిం విల, 

. పలికె మవోత్త! భూతములీపం_ క్లికి బ్రాణము నీక ప్రైఃం 
కులకుం బ్రవృ త్తీసత్వమును * దోరపు వేగము థాం అబ మొ” 
బలమును నీవె యం వెలుంగు వాడ సనాతన వూరుషుండ ౫; టై 

య 5 Cher చెలగి యధీశ్షరుండవయి $ జిస్టుడ వై తగుదీషె సత్చ “భూ! 

సుభ డ్రా ర ల్యాణ ము 
సోఒవళ్య త్త త్ర తాం తన్వీం యతిః కన్యాం మనోవా రర ప్రీత్యుత్సు శ్లేమణా త్త్స్యాం భొవతుబ్దం మనో దే క స్థాపీతం చకమే నీతు నారీణాం హృడయంగముం, 
హసంతీ వ్రీ డితాపాంగా తన్న్య_స్తహృద యేత జా, డ్రి తౌం వరం స 

తామ భ్ 
౦ పరం సమభిథ్యాయ న్నంతరం'ప్రే ప్ప రసన 

నబేభే ళం భ్రమచ్చిత్తః కామేనాతిబలీయసా. 
రొ 
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వీరవతంసచి తృముల $ వేండుక నిట్టటు లూంగులాడ, గేం 

జారుత శాంగసంగతిని ్గ జాణతనంబునం జేయుకన్య కా 

కారమవార్థరత్నము నెోగాదిగం గాంచుచు నేత్ర కంజముల్ 
భూరితరంవుం చీ తిమెయి6 + బొంకముగా వికసీళ్ల నల్ల నన్ . ౫ 

. జవ్యనులందు మిన్న యగు క్లాన్లలి నూతనసృష్టియా నిదే 

యివ్వనితావతంస మొసం జ లభియించినంజాలదే సుఖం 

బవ్వల "పటొకండు గలదంచుం దలంవంగ?నౌెనె యంచు లో 

జన్వ్నన్నిప విరాళ౪ళంగొని ? సాంతము నిల్పె6 గలంగుచుకా గడున్. ౬ 

. ముద్దులగుమ యామె ననఠబోడుల మె త్తనిమానసంబులం 
దద్దిర! సమ్మదాన్భృాతము $ వోరితరంబుగ నిండం బేయుచు౯ 

ముద్దుండునో లె సున్న యల 1 మోసప్రృసంయమి గుంతినూను న 

ట్లొద్దికం గాంచి కన్లానల నొ వ్పెడునిగ్దున సుంత నవ్వుచున్ . ౭ 

ఆనన మోహనాంగుపయి $ నాత్మహృదతీసరోజయుగ్న ముక 

బూూనిక మణి నిల్పి పతోబుద్ధిం 'జెలంగినదయ్యొ నిట్టు లా 

మానిని మోహనాంగుండును $ మాననికోర్కులనుండి రా వృథా 

సూనుండు నన్ను మిన్నయయి 1 శొఖిలునట్టి సుభద్ర, నెంతయున్. ౭౪ 
మదినిదలంచుళొంచు నొకీమాడ్కి_ మరల్చల రాక యొవ్వుడు౯ 

గదురునితాంత కామమున * గాఢతరం బగుతావ మొందుచుకా 

మదవతిసం గ, హించి చను1మార్ష్చ మదెయ్యదోొ యంచు నెంచుచుం 

టం దనకు రామముఖ్యులు కఫడంగి యొన ర్చెడు నట్టివూజలన్. ౮ 

భ్రమర గీతలు 

మధువ! కితవబంధో! మాస్ప్చృ శాం యం సపత్న్యాః 

కుచవిలులితమాలా కుంకుమళ్ళ శ్రుభిర్న 

వహాతు మధుపతి స్త న్లానినీనారి ప స్కసాదం 

2087 

2038 

2039 

2040 

204] 

యదుసదని నిడంపం ద యేస్య దూత _న్ల విరాద్భక్. ౧౨ శ్లో .47వఅ థ్యాయము. 

ఓమధుపా! తలంపంగితవో$ త్హమబంధువ వీను మానవ 

త్నీ మది రే ణా కుచయంగతిస్ఫు టవీడితపున్సవోరన 

కామిత కుంకుమూంకీతము1 లై తగుమిోసల నస్మదం,ఘ్రులక౯్ 

గోముగ ముట్టకుండు మింఠం $ గోరకుమా నతివూర్వకంబుగన్ , 

విసు మొకమాట యమ్హధుషవీరుండు శ్రీమధు రాపురీస్థ మా 

నినులప్ర సాద మే సతము $ నెమ్ము వహించును గాక వీదయకా 

గన ఫలోమీమి యాతనికిం $ గల్డును యాదన్రలున్న యోలగం 

బున బరివోసపా త్ర మగు $బో వారి నెయ్యమనము మాట "లేటికిన్.౧౨ 

2042 

2648 
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శ్లో. యదనుచరితలీలా కర్ల పీయూపవి ప్ర 
౧౧ ర్ం | లో 

ట్సకృదదనవి ధూతద్వంద్వధ రావినష్దాి 

సపది గృహకుటుంబం దీనముత్సృృజ్వ దీనా 

వ ప ఫిషయుచ రాం చరంతి ౧౮ శ్లో, అభా బహావ వవ విహంగా ఇ ర న్ ౦౮. ౮ శి. ౧౨ థి స్ 

సీ. అమవోపూరుషు $ నమలచరిత్ర, లీలాహ్వాయ కల్షామృ] ల క ఏంట. 
మా gy మే యొకసారి $ మమతే, ద్రావినయింతే ద్వంద్వధ న్మంబులః 4 బ్రాని తరగ 

సంస క్షి వదలి యాూత్సృణమ దీనం బగుగ్భహాకుటుంబము కడి $ దక భోగ 
లా న. ములం వాని హంసహాతులరితి భియుచర్యు జరపుచుంచును. 1 ఖ్ నుగ వన్య! 

తే. హరిణవధువులు మృగయుని $ దగునెలుంగు మగనికెంక రపంటినో మం దంచి 

విశ్వసించి తేదంబక వేదనలంబ, చెడు తెజుంగున. గుటలాత్య నుడులము సిని. ౧: 

ష్ జగ రు క్రి ణి తో న దొ కులాడుట 

నో రాజవు త్రీవ్సీితాభూ వై రేక పాలవిభూతిఫుః, 

మవోను ఖా వైః శ్రిమద్ఫీ రూపొద ర్వబల్ ర we 

తాన్బాప్తానర్థినో హిత్వా వై ద్యాదీ౯ స రదర దళ 
దత్తా CHE నస్వవ ల న నాన్న ఏ బుజసనూకా. sre 

క, ఓ రాజపుత్ర! మును నిను, జూరుతవమం దైన రూహసంపదజలము€ల 
టొరువము దిగధిపాలక ుసారై ళ ప్షర్యంబు గలుగు శక జనపతులు తేసుసీ ,౬ y. 037 

Coe bed 

క. కోరిరిగద? వారలు సు, శ్రీరం జితులాఢ్యులందు $ శశుపాలాదుల్ 
భూర మణేంద్రులుగ ద? య్కవ్యార లు నిను బండ్ల యాయుకీ వాంగ లు లమ, 

{ 4 అ ల! ౮80 ళు * స్ he} 

క సృరమదము వాంగంగా వుచ్చిరిగా బే! మణలటీయు వీడు. $ జ్యేష్ట బయనిః 

దరుం డగు రుకియుం దం డ్రి య్కుభరణీశళుల కీయ మదిని $ దలంచి చే, 

న్ా. 687, అ, bs, 3 

చ. సములగువారిభూమివతిగన త్రములకా విడనాడి వారితో 
సములము గాని మమ్ము దమి $ సంధిలంగా వరియించి తేలిక? 
సృమదలయందు మేటివయి $ భి"నీలు సుభ, నిరంతేరంటు భా 
రమణులకుకా భయంవడుచు $ రత్ననిధికా శరణంబు 'పండదసి'. MOY. (నరో 

మజీయు నీ గ్రుంథమున  ననేకవర్ల నములు మనోపహారములు గొను, కోని 5 
hs ర మాారుస్టములుగాను, 8" న్నియాంధ్రభూయిష్థ్రములు గాసు వి "డకిట్టు 

చున్న వి, ఆలెస్టాని శైశవ శ, డాభివ ర్య సములయందును గొన్నియిత కఘట్టనుం 
యందును దినికిని బోతనభాగవతమునకును గ్ "ంతవ్య త్యాసము కొన్న కన 1 

శ జ్ 
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గానివించును. ఆది శర్శగారిలోవమని యొంచుటకు వలనువడదు. వీరు మూలము 

ననుసరించినారు. పోతన మూలము ననుసరింవ లేదు. 

అభమూలక ము 

ఆ. అలనీతివి గదన్న యాకొంటివి గదన్న, మంచియన్న యేడ్న్చు$మాను మన్న 
చన్ను గుడున్రుమన్న 4 సంతసవడుమన్న , యనుచుం జన్ను గుడివె $ నర్భకునకు. 

(పోతన భాగవతము) 

శ్లో. రుదంతం సుతమాదాయ యశోదా గృహశంకిణా, 
కృత్యా స్వస్త్వయనం వి స్రైః నూ "కె స్తనమపాయయత్. అ.ఒక్లో. ౧౧ 

ఆటే న ఉ. అంత యశ్ ద చన్దుడువ $ కర్శకుం డేడ్చు కెజింగి ఫుత్రు న 
త్య్వంతముదంబునం గొనుచు 4 నాతనికి౯ గ్రహ మేదొ సోకి నకా 

చింతను గాంచి బ్రాహణులం + జెచ్చెలుం బిలం బంచి వీడ యా 

వంతేయుం గల్లకుండునటు $ లర్భకుం గావుం డటంచు వెండినన్. 

(తాండవకృవ్ణ భాగవతము.) 

వ్రట్టమరాలకములం బోతనకృతియందుం బెక్కుతావులం గనుంగొననగు. 

ఇ్రట్లీదశ మస్క_ం౦ంధమంతయు నాం థ్రీ కరింసయబడినది. మజీయు న నేకవిషయము 
లీ గంథమునుండి వ్రాయనలసినవియున్న ను నాకుంగ లయనారో గక్జిముం బట్టియు, 

శర్మగారు కచ్చలోం గంతులు వేయించుటం వేసియు, ది జతృసనూచకంబుగావిం 

చుచు స్థాలీపులిక న్యాయమున నిట్లు సంగృహీంచి విషయము సూచించినాండ, 
మహాకవియగు శేషా గి గోర గారు వరమభెాగవతో_త్తములు గావున నీదళమ 
స్కంధముతోం దృ _ప్టినొందక భాగవతమంతయు నామూలాగృముగ మూలాను 
సరణముగా నాం థ్రికరించి యాంధ్ర సోదరులయాదరణమునకుం బాత్రులె లోకా 

తీతయశోవిశాలు రగుదురు గాకయనియు, వారి శాయు రారో శ్ర్యైశ్వర్యములు 
పర మేళ్వగుం డను గ్రృహీంచుంగావుతమనియుం గోరుచు నిందలినాలోవములు మన్నిం 

వుండని పండిత ప్ర కాండులం బ్రార్థించుచు నింతతో" విరమించుచున్నా (డను. 

రాజమహేంద్రవరము ఇట్లు, 
ఖో అ | 5 

95.8_86. శ్రీపాద కృష్ణ మూర్థిశా దు 
ల 





రీ, 

మద్భాగ వలం ర్రకరణ ప్రయత్నము 

ఎ సరి శభ 

శ 
న్లో. కారుణ్యకర్చురక టా తనిరీకు ణేన తారుణ్యసంవళత శై శవవైె భవన, 

ఆపుప్తతా భువనమద్భూతవి భ్ర మేణ శ్రీకృష్ణచంద్ర, భీనిరీకురు లోచనం మే. 

వరమభాగవతో త్తములా రా! 

చంచలం హి మనః కప్ప వమాథి బలవద్ద థం, 

తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరపి సుదుష్కూరం. 5౪ 

అనునర్జునుని ప్రశ్న మునకు 

అసంశయం మవాబాహో మనో దుర్నిగృహం చలం, 

అభ్యా నేన తు కౌంతేయ వై రాగ్యోణ చ గృవ్యూతే. 

అసంశళ యాత్మనా యోగో దుప్పా)ప బ్రతి మే ములీః, 

వశ్యాత్మనా తు యతతా శకో్ట౭_వాప్రుముపాయతేః. 
ఆలి ఆమ 

3% 

3౬ 

అను శ్రీకృష్ణపర మేశ్వరు ను_త్తేరము గీతోవనిపత్తునందుం గనంబడుచున్న ది. 

భగవ ద్వాక్య మేకాలమునందును వ్యర్థము కాదుక దా. ఈభగవదు_ క్షి ననుస 

రించి మానన్రలసంక ల్పములు మణతణవిలతణములనియు మనశ్చాంచల్య మే 

యందులకుం గారణమనియు యోజింసవచ్చును. ఒకప్పుడు మనస్సు నిలుకడగా 

నుండుటకు వేటొకతణి నిలుకడ గాంచమికి6 గారణము ప్రార్టన్మకృృతకర్మ మే కార 

ణఅమనవలయు. ఏదియు గర్మసిద్ధాంతమునకు లొంగకతప్పదు. ఒకవ్వు డాకర్శము 

క్కువిషయమున మితిమోజీనయు తాహామును గల్పించుచు, నాకా 

ర్యమే పనమపురుపార్థమని తోయంజేయును.. ఇతరు లడ్డానిని నిస్సారమని 

యా మే.వీంచినను ఆతం డద్దాని వదలక సాగించుచుండు. ఎల్లరు చేయు కార్యము 

లిశ్లు యని యెలుంగనలయు. దీనింబట్టియే లోకమున న నేకవిధాఖి ప్రాయములు 

కలుగు టయు, నొకరి కార్యము నింకొకరు మెచ్చుళొనక దూషించుచుండుటయు 

నాచారముగా సాగుచుండును. కర్మసిద్ధాంతత _క్త్వే మెద్దియని యాలోచించువార 

లొక ర'కార్యముల నా తేవీంవరని నానిశ్వాసము. 

లనేకవిధములు. అందోొక్క_టి యొకనికి నుత్తమముగాం 

దోంచును. ఉ_త్రమమని యంగీకరించు 

మానన్రున కొ 

దోంచును. వేజొకని కది విరుద్ధ ము గాం 

వారు నుందురు. కావుననే మవోత్తులు 
kek 
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యే నావు శేచిదిహ నః ప్రథయంత్యనజ్ఞాం 
జానంతి తే కిమవి తా౯ ప్రతి వైప యత్నః, 
ఉత్పత్స ఏలే పా మమ కోపి సనూనధంర్తా 
కాలో హ్యయం నిరవధిర్విపులా చ వృథ్వ. 

EN 
అని వక్కాణ్ంచిరి. అనగా నితరు లంగికరింవరని జంక స్కా మును మా 
రాడనియు శాస్త్రము శిష్టులు నంగీకరించినం జాలుననియు నిందలి సాకము. నే 
ల గట సకం న. న సీద్ధాంతమునే యాశళృయించువాండనని విన్నవించుచున్నాండను. 

చొ f 

(శ్రీమద్రామాయణము నాం శ్రీకరించినవిదప శకృన్లచరి త్ర మును (బాయ 
దగు ననుసంకల్ప ముదయిం చెను. బ్ర హ్లూవురాణముం దెనింగించినః జూలది* యని 
యడుగువా రుందురు. శ్రీమద్భాగవతమునం దళమస్కంధమునంగల శ్రీకృష్ణ 
చరిత్రమున విశేషవిషయములు గలవని వెద్దలంచురు. చానంజేనీ దశమ 
స్కంధము నాం థ్రీ కరింపయబూనితి. అనంతపు్శ“మునందు వొరతనముపారక భె 
కాలయం  దాంధ్రవండితులగు బ్రహ శ్రీ, ప్రయాగ పంకటశామళాస్తులు 
గారు మిక్కిలి ప్రోత్సపాంచింి. నాళ_కికొలంది వ్యాఖ్యానముల నన్వయించు 
కొని వానిసారమును గ్రుహాంచి శెనిగించితిని. అనేకార్థములుగా వాస్ట్రఖ్యాతలు 
వ్రాసిన తావ్రులం బ్రక్ఫ్యతక థ శకేది చక్కగా సంబంధించునని నాకుం దోంచునో 
దానినె వ్రానీతిని. నాళ_క్తి కనురూవము గా మూలమును వదలక వ్రానీసనని నా 
విశ్వాసము. వవద్యమునంగాని బాగుండిన నది వ్యాసమహర్షి చే యనియు దక్కి. 
నది నాదే యనియు బెద్దలు గృహింతురని వేడు వాడను. ఛెగవశమును యథా 
మూలముగా చెనింగించి వోతనమవోక వి విఖ్యాత గణంపవ సేంచిత్నని కొంద 
అూహపాంపవచ్చును. అట్టి యభి, ప్రాయమే నాకు శేదనియు, సున్న నయ్యి యశో క్ష 
మని నేనెటుంగుదుననియు సాధువుతులు విళ్వనీంతురు గాక | 

లెనిగించుతజి మూలమున ౫నాగోముగా నున్నయస్థ్యమును విస్తరించి పాశ 
కులకుం దెలుప్రట కవిలషమ్ణము. మక్కీ_ కినుక్కి_యన్న ట్లు, ముక్క_స్య ముక |. 
అన్నట్టు తెలిగింవరాదు. తనకుం దెలినినయంతయర్థమును లోకుల "కెల్౧గింక 
వలయు, రహస్యములు రహస్యములుగ నే యుంచనలయు ననుట మంచివిగాదు, 
మూలార్థ మెటుంగజాలనివారలేెకే యాం ఫ్రీ కరణ మువయోగించును. కిని యక 
మూూలమునకం శం గఠినముగనున్న లోకుల క ట్లుపయోగిం సును? మూట కోన నున్న కొన్ని పదములు తెనులనవ్రానిన శ్రుతి కటున్రగా నుండును. నాం హూ, 
రంఖభోరువు లోనగునవి. అట్టివి శేహ్య ములకు? బదులు మటొ"కవద ముపవయోాగింవ 
వచ్చు. చాన నాగృంథమునకు గొజుంత రా(బోదు. 

ఈ 

ఆ. ఒక్కె_డం జక్క_నౌ పదము 1నొక్కటి యుంచిన ముచ్చటి” మటణీం 
క క్కైడ నున్న దానసగ $4 ముంచి రచించిన ముచ్చటౌ మజీం 
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కోశక్కె_డ నున్నదాని నటు + లుంచి రచించిన ముచ్చటోను గా 
మక్కి_క మక్కి యన్నటులు + మార్చిన కావ్యము శ్రావ్య మెట్లగున్ . 

అని యి క్కాలముననుండుమవోళ యు లే తెల్పియున్నారు. అయ్యాది న్యాయ్యమే 
యని యంగీకరించువారిలో నే నొక్క_(డను. 

శ్రీకృష్ణ చరి త్రముగల దశమస్క_ంభము వ్రానీనవిదప నేకాదశస్క._ంధము 
కూూడం దెనింగించిన మేలనునాశీయము కలి. వెక్కండ్రు నన్ని క్కార్యమునకుం 

బురికొలివిరి. శిష్య కా టముం జేర్చుకొొని లెలియనిధర్మ్మ ముల నువబెశించుచు మతాంత 
రచేవము( బుట్టించి వారిని గుమార్లమున నడువం జేయు కపట యోగులు శీ న్రీభక్తులు 
పాషండులు నగుమహనీయులచార్ నాళ్ళయింపక 'తెలినినవియోోూ -తెలియసీవి యూ 
సద్వ్యిషయములు మునికల్పీత గాథలు లెనింగించు కార్యమునం బ్రవ్నర్సించుట మేలని 
యూహించువాండను. సర్షమతములు మంచియుద్దేశముగ లవనియే నాసంవూర్ణ 
ఏీశ్యాసము. కాన మతాంతరథధర్మ ముల దదూషింపక యి క్కార్యమున చేవ 
యాత త్రేగడవు టు_త్పమమని తలంచి విద్దలయాళ యము నవలంబించి యా కార్య 

మునకోం బూానితీని. ఇంతకుముందే ప్రారంభించి పూ_ర్తినొందించిన విచితృ రామా 
యణము, కలివిలాసము ఫూ శ్రినొరెదేంపనున్న హృదయానందము ముది ంచు 

సృయత్నము "ఎయకముంటబే ఏకాదళస్కంధ మారంభించితిని, భగవదనుగ్యవా 
మున చెద్దలయాలశీ 56+ "ద బలమున "నజ పలు'నేని ధన్యుండను.. కర్త గతుల సయ 

నరు ె వరు[గవానా కర్త ణో గతి అని భగవంతుండే తెల్పినవు దద్దాని నెటుంగC 

దిన్రరుట వెళ్తితనముగాక మజేమగును? అట్ట భగవత్స రూవమగుకర, ము నాచే 
ని క్కార్యమును జేయించునయేని కృతకృత్యుండనే. మవోశయు లక్కార్యము 

నామూలమునం గాందగునని యాశీర్వదింతురు గాక. “కిం వా ప్రాత్థనయా వరోవ 

కలప స్వాభ ఇపక్ర _స్తద్దుణఃి” అన్న 'పద్దలసూ్రి క్స్ యున్నదిగాన చన విశేషించి 

వారిని ప్రా, న్టంపనక ,_అభేదు. 

సు శా క్తుండనని 'వెళ్కం డ్రందురు. వయునేశమున వారట్లనిరో నేంబలుకం 
జాలను. భ గవంతుండు భక్తు లేరోపమునం దన్ను థ్యానించిన "నాధాపముననే 

కం దగినయ ట్లను గ హాంచును. 

“ఉప శానాం కా ర్యార్గం బ,హణొ రూవకల్పనా” 

అని మవోత్తు లే తెలిపిరి. ప్రకృతి యనంగా భ గవద్భిన్న ముకాదనియు భగవదిచ్చా 

ధ్ర క్రి యనియుం బ్రకృతివుపుషుల "వేలుచేయ నెవ్వారిశే సాధ్యము "కాదనియు. 

జం ంద్రచం ద్రి కలకు నగ్నిక దాహి కాళ _క్టికి నుండుసంబంధ మే ప వకృతిపురుషులకుం 

గలదనియు? 'బెద్దలనుండి చిబుత్వప్రాయమునందే గ్ర గ హించితిన. కాన ది ద్రివుర 

సుందరి భ క్తుండనని వ్రాసితిని. స్త్రి న్నీ రరాపము. భగవంతొనిది కాదను పెద్దల కోక 



లగ 

నమస్కారము. ఆవత్మున నాతనినముహ త్త ఏమే యొగిరిపోవును. సర్వము తానైన 
మవాత్తునకు భేద మేమి? ఒక్కొక్కరి కొఠక్కొక్కరూవమునం దిస్టము. దానినే 
భ గవద్ద్యూ,వముగా భావించి యుపానీంచు టు_త్తమముకాని యవ భగవత్సీ? 
కరముకాదు; అది యగుననుట మంచిది కాదు. ఒక్క. రూపమునం టే ఒపష్కు_చిహ్నాము 
నందే యతనికిం వీ, తియుండు నే నతండును మనవంటి వాంజే. ఇట్టివాదము'చేయు 
వానే కవటనాటక సూ త్ర థారు లనంబడుపావండులని తలంచువారలలో నేను 
నొక్క_ండను. 

(శ్రీ భాగవతమున దశమస్కంధము వ్రా,సీ శ్రీకృష్ణున గర్చించితని. సర్వమంగ 
ఫావరిణయము శంకరున కర్పించితిని. శివశేశోనులకు భేదము  గీదనువాండను. 

కావున నొక్క వేరుతోంగాక చెక్కు_నామములతో నాషరమాత్ర నే స రింతును 

అన్ని నామధేయము లామవోత్తునకుం గలవని నానీద్ధాంతము. “ఫణ మేద్దండవ 9) 
ల (ఎ 

ద్ఫూమా వాళ్వచం డాలగోఖరమ్” అని భాగవతము నేకాదశస్కంధిమునను, 

d 

విద్యావినయసంవన్నే అాహణే గవి వాస్సీని, 
శుని నైవ శ్వపానకే చ పండితాస్పమదర్శినః. 
సర్వ భూ తస్థమా తానం సర్భభూ తాని చాత్మని, 

ఎ ఎ అరం Cn ఈత తే యోగయుక్తాత్రా సర్వత్ర, సమదర్శనః. 

అని గ తాళాస్త్రమునందును గనంబడుచున్న ది. దీనిభావమేమి? భగవశి సన్నము 
లేదని కదా. అఇట్టులుండ "నెైరూపమున నావ'ర*త్పరుని థ్యానించిన నేమి! ట్రవుర 
సుందరి దావ మాపరమాత్తదనియే నాయాశయము. ఇిట్టులుండ నే నట్టిణా" స్తుడనో 
సర్వజ్ఞుల గుమవహాశ యు బే యూహీొంతురు గాక. శోంక ర“ంకీతే మైనను శ్రికృష్ణాంకత 
మైనను బర మేళ్య రాంకితమనియ నే తలంతు. ఈభెవముననే యి గవత 
భాగము శ్రికృష్లాంక్త మొనరించితిని, 

ఛాషాంతరీకరణము, 

ఇంక నోయాంగ్రీకరణ మెట్టిదో యించుక విన్న వింతును, 
మూ. ఇత్యు_కృస్స ఖలః పాపో భోజూనాం కులపాంనను, 

భగినిం హంతుసూరబ్ధః ఖడ్డ పాణిః కచ గ్నహీత్ర్. 3% 
తం జుగుపష్పితక రాణం నృళంసం నిరవ త్రవం, 
వసుబేవో మవాభెగ ఉవాచ పరిసాంత్వయన్ . 3౬ అధ్యా. ౧ 

చ. అనుటయు నాలకించి ఖలు/ళై యఘురూవ్రుండు భోజవంశ పాం 
సనుండును నై నకంసుండు ని శాతకృ పాణముం 'బేంతం బూని యి 
ట్వూానరుచు టింతయేం బొసలస$నొక్కా యటంచుం దలంవ కాగపాం 

నా బునం ద్వరం బాణి యాభగిని 1 ఫూజ్యమనో హర శేశబంధమున్, రర 



ల 

చ. శరమునంబక్టై; నవ్విధముం $ గాంచి స్వజన్మమున౯ వియచ్చరో 
త్కే_రములు సాధువాద్యముల6 4 గ మవిభూతియుతుండుగా నగు౯ా 
ధరణ నటంచుం దెల్పుటను $ దామరసాతము(డు పుట్టంజాలు భా 

గ్యరతిని గాంచుట౯ శ మముశగల్లిన యానను దేవం డల్ల నన్. రర 

లే. వవంగలించుకార్నంబు $ నిటు చేయం దలంచి యున్న టికూరునిం4 దన్ను నింద 
౧ ని ౧౧ మ టల? a 

చేయుదురు మానవులటన్న $నిగ్ధు లేని, యాతురునిసామమార్హ వా$క్య ములుపలికి. 

మూ. క్లాసునీయగుణశ్నూ రై ర్భవా౯ భో జయశస్క_రకి 

స కథం భగినీం హన్యా త్రి ృ్య'యముద్వాహకర్యణి. 3౭ 

చ. మనమున బాధ చేనెడు కు4మార్లము( గ్యోధము మాప నెంచి మె 

_త్తనివలుకుల్ చెలంగం దన$తాలిమి యమెంతయుం గార్య కారియై 

కనంబడంబ ల్కైె; భోజకులక మ్రయళస్క_ర, నోరార వారమా 

న్యనిఖి లసద్దు ణాకర! విగీనందగు నావలు కొక్క. డి త్తటిన్. రో 

క. నీవు కుఫీనుండను మణి, భూవిభుడవు స్ర్రి స్త్రీని జంపఠబోలునె యందు౯ 

దేవకి నీతో (బుట్టువు, పావనియు నవోఢయునను $ భావింపు మెదన్. ౪౮౭ 

తే. ఆండుతోయిట్టువును జంహీనర్హ్య మగునె, యందు నిప్పుడె వెండ్లి మై) యాసులక్ష 

గముంతోంనాడియన్ను మమతా ౧ దగిన బేకాని చంపంగాఠదగ దుసుమ్హు 

మూ. మృత్యుర్దన్మవతాం వీర చేహేన సహ జాయతే, 

అద్య వాబ్బళ తాంతే వా మృత ప్రాణినాం 

దేహా వంచత్వమావన్న దేహీ కర్తానుగో వశః. 

చ. మరణము భీతిదంబగుట $ మామకవిగ్ర హరతణార్థ మై 
తరుణిని జంవకుండ నిట $ ధర్మము నెంచుట యొట్టు లందువో 

నరవరవు త్త కా! వినుము $ నాపలు కొక్కటే బేహథారులై 

పరంగాడుబార లెల్లరకు $ వర్షముతోడనేె మృత్యు వొప్పుంజూ, రా 
అర్రే 

ఉ. ఇస్పుడొ నూటువత్సరము 1 లేగిన యప్పుడొ ప్రాణికోటికి 

దప్పక కట్టుమృత్యు విది $ తథ్యము; దేహము పరదతంగనకా 

జొప్పడియున్న కర్మ గతిం 4 జొక్కు_చు దేహి స్వతం శ్రహీనత౯ 

దెప్పున నూత్న చేహమునం $ చేజము నించుచు. బౌ. కృనాంగమున్ . Xo 

మూ, ఏకదా శ్రీడమానాస్తే స్తే రామాద్యా గోవదార కాం, 

కృష్ణో మోదం భతితవానితి మా శ్ర న్య వేదయన్. “9౪ 

ధ్రువః. 5౮ 



లం 

సా గృహీత్వా కరే పు త్తముపాలభ్య హొ షిణే 

యశోదా ఛయసంభాాంత్ పే, జే వ. 3% 

యశోదా. 

కస్తాన నృ ృదమదాంతౌత్త కొ భవాళా భతీతవా౯ా రహ, 

వదంతే తావ కా బ్యాలే కునూ "ర EN ఖో గేఒవ్యయమ్. 3౬ 

శ్రీకృష్ణు-- 
నాహం భతీతవానంబ స్వే మి థాన్టిఖిళ ంన్నం 

యది సత్యం గిరస్తర్షి నమతుం సళ్ళే మే ముఖం. 38 

య ద్యెవం తగి వ్యా చేహిత్యు_క్షస్స భగవాక౯కా హారి, 

వ్యాద త్వావ్యాహ తై శళ్వర్యః ప్ర కీ -డామనుజ బాలః. 3౮ 

క్ం స్వవ్న ఏతదుత చేవమాయా కం వా మదియో బత బుద్ధిమోహ*, 

అథో అముమ్మైెన మమా కస్య యు కశ్చన "త్స త్రిక ఆత్త మూగ, 

రో౨. అ్య్యా. ౮. 

చ. మనమున నెంచి వేచని కుమారుని జేత గ్రహించి సాధ్వసం 

బునం గనుదోయి తొ ట్రి, లంగ $ నొల్పగుదృష్టులం ల్లో నతులుం 

గనంబడ నున్న యాకొొడుకుం 5 గాంచి చలాత్త్మక! మొుం(3పొటునం 

దినితి వబేల మృత్తసుచుం $ దెప్పిరి బాలకు లంచుం బల్కుచున్. ౫3 'ర 

క. వినిపించె నీదు నగ జుండును దీనిం జక్క_నని కకడుళ౯ా పెదరింవళకా 

విని యంబా! మన్నును నేం దినలే దీబాలకులును $ ఢధీవిరహితులై. ౫౩౫ 

చ. అనృతములాడి రిద్ది నిజ మైనను విరసమతృమందు మో 

మును బరికింపు మావె యటం + బొల్పునో వాసన యెద్ది సీమనం 

బునకెి యొటుంగనౌ; ననిన6 బూనిక నన్ను లమన్న యటు"లె 
రం a 

నను ముఖముం గనంబణపు $ నాయన! చూ చెద నీదుసత్యమున్ . 3౬ 

కు అనిహతపర మైళ్వర్యం,బునం దగి భగవంతుం డగుచుం $ బొలుచు హొళయు నో 

రును వివి చూ 'వెం గీ జామను జార్భకుం డె"ట నిట్లు 4 మావతముఖమున్ . 

చ. కనంబడుచున్న దేమి యొళొ $ కారణ మోయది స్వవ్న మౌన" Ey 

లొ్కని యిటులున్న దానంగద 4 కూయిు సె స్వవ్న మటంచు నెన్నంగాం 

గనుక నె డైవమాయ యనలగాం దగునద్దియె యని యెల్ల ఈ౯ా 

గనుంగొనియుందు రిద్దియును $ గాదిది నాదగుబుద్ధిమాహ సూ, ౫౮.9 
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సీ. బుద్ధిమాహమయేని $ వూనికం చెక్కుపశ్యాయముల్ గాంచిన. నళ్లై నాకుం 

_గనంబడుచుండుట $ గాదది; యాభబాలకునకు స్వభావమై $ మనసుచేత 

నూహింవరానిదై + యొవ్పెడు నాత్మయోగం బగునంచు నిక్క_రణి'నెంచి; 

మూ. వనం చ తతో,_మలగో భిరంజితం జగొ కలం వామదృ*”ం మనోహరం. 

ర అభ్య. ౨౯ 

చ. మనుజవరేణ్య యందుంగలమాధవుభావ మెబుంగు టొప్పు నా 

వనితలు నంతనీంచునటు + వామనమూ రి వరాత్పరుండు త 

నృనములం గామరాజ మనువూనిత బీజము నామె వేణునా 

దనియతి దేళికుండువలె( $ దావము లంతము నొందునట్లుగన్ . ౧౬౬౦ 

గూఢార్భముగా భావార్థదీపీక వ్రానెను. దాని ననుసరించి వ్రాసితిని. 

మపహోవుతులారా! స్థాలీవులాక న్యాయము ననుసరించి నావద్యము లను 

మూలమును జూపితిని. ఈవిధముగనే తజచుగా వ్రాస్యుందునని తమ 

రూహింసంగలరు. ఇం దెన్ని యో వమాదములుండు. వానినెల్ల నాయందులల 

వాత్సల్యమున నాకుం బెలివీ నాచేతనే సవరింపంచేసీ పుణ్యముగట్టుకొందురని 

వేడువా(డ. తమవంటిసాధుస త్తముల నింతకంక విశేషించి ప్రా ర్థింపనక్క_ణి 
లో 

"లేదు, 

ఈగ ౦ంథముద్ర, ణమునకు నెంతో దోడుపడిన శ్రీ 

కుమారకృష్ణ యా చేం ద్రబహాదూరు వారికిని, మ-రా-రా- శ్రీ పొణకా గోవింద రెడ్డి 

గారికిని, (డి స్టిక్టుబొట్ల ఉపాధ్యయులు నావని తమువనిగా నామేలు తమమేలుగా 

భావించి నాకు సక లవిధముల దోడ్నడుచు భాబోేద్ధార కుల దిగంతవిశ్రాంతకీ_ర్తి 

విశాజమానులగు మ-రా-రా-,శీ, వావిళ్ళ వేంక శేళ్యరశా స్తులుగారికిని, నేను 

గోరినంత నే బవాంకారసిభారమగ్ను లయ్యును బదులుమాట చెప్పక యుపోద్దా 

తము వ్రాసి సకాలమున6 బంవీన కవిసార్వభెములు శతాధికమవాగ్రంథక _ర్పలు 

నగు బ్రహాశ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూా ర్రికస్టు లుగారికి నేతన్తూలమున నాకృతజ్ఞ తం 

డెలుపుచున్నాను, అచ్చుకూర్చ మొదలిడినదాదిగా వానిని దిద్ది నాకెంత యో 

తోడ్పడి కృతిసమర్పణొత్సవ కార్య్భ్యమున నకలభారమును వహించి నాకెంతో 

యూణటంగల్సించిన చిరంజీని కావ్యవు రాణతీర్థ విదాషకా జనమంచి వేంకట 

సుబ్రహ్మణ్యశర్శకు (హహైస్కూలునం దాంధ,పంఢితునకు) నాయాశిషనుల9 

రాజా వెలుగోటి సర్వజ్ఞ 
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దెలుప్రుచున్నా (డను. ధనదాతలగు మవాశ యులపావనననావు కేయముల నుత్సన 

చరిత్రమునం దెలీపియున్నా (డను. అట్టి యుదారస్వ ౪ "ను లకును, నాయి" యున్చవ 

మున శెంతోతోడ్వాటుచూపిన కడవనగ ర వాసులగుమవోత్యులకు నాక్భతజ్ఞ త 

నేతన్లూలమునం దెలుపుచున్నా (డను. పంకం బెంచి వాయ సమ్మగడను గాని స్సు 

నాయవరాధనసహ స్క ముల మన్నింపుండని వండితాఖండలుల( _బ్రెక్టించుకు డ్ వివ 

యమునుండి విరమించుచున్నా (డను. నా యీోా'తేఖనిని గృంథాంత" ము. గయ! 

ద్రిషుచున్నాండను. 

నిందతు నందతు వా సన్న సూయుక నసూయుక శ్ర గం తేన 
ను ఆద రు అ "En యత్సన్థానసగ మనామై వేదం మమ తు పొథేయమ్. 

అని విన్నవించు సజ్జనపాదారవిందభ జనానందసాం ద్రుంయ, 

os 

జనమంచి ఇమా 4 శక, 
NS ఆాజ్టీ 

ని ట్ర ట్ర క్రీ 



శ్రర 
శీ, వరమేళ గరాయ నమః 

శ్రీతాండవకృష్ణ భాగవతము 

(న 

రి క, 
DI, ర. క ల 

. . ° 

-అధి దేవశాదిస్తుతి. థఆా-- 

క | 

గే. EX మన్శాన్యతమంబు జ్ఞానదము సీచ్చినోద రూపంబు వ 
; . rt: దోమా వాక్చతిసంత తార్చితము శ్రత్యు క్ష కృష్కభానంబు స 

ధ్ర (మర్త్య స్తుతిరాజవర్శితము ఛాస్టనాథీన మ్యూంశారస 

ఛా. మాయంగూడి ప్రవంచస్త సృష్ట్వ్రవనముల్ (i మాయించు కార్యంబు దాయ 

జేయం బూని యోజాచ్యుతేశులను సంీసిద్ధాహ్వలం దాల్సి దు 

చ్చయుండై సకలాధికుం డగుచు చే? చే "లెల్లం గ్ ర్చింప నా 
ప 
మ్నాయంబుల్ వినుతింవం బూజ్యతేముండై. 5 నాథుండు నై నాశితా 

పాయుండై తనయంత వెల్లు సగుణీ బ్ర, హూంబు నేవించెదన్. 

మ. ఘనమై పాల్పువిరాట్టునాళ యము "సకం బిట్టిచే యంచు లో 

కనికాయంబు విచి త్ర రీతి వఎవెలయంగాంజేసీ లో శేశుల౯ా 

వనజాళాసనవిన్లుళం ంకరులు నాం 4 బ ద్ర ఖ్యాతి: గన్నట్టివా 

రిని నిర్మించి యసంగు శ్రీలలిత న్లో పుం దలంతుకా మదిన్, 

ఫా, ఎందు జూచిన చాన యాచు నెవరే 1 నెళ్లుట్టు లర్చించిన౯ 
జెందంబందు వి శేవశాస్త ఫీంతవకా 4 నేమంబున౯ా థ్యాన మూ 

నందస్ఫారసు సుభాసము ద్ర దోమున మున్తం 'జేనీన౯ వారి కిం 

పాందం గోర్కుల నిచ్చోబేవిని జగద స ెహేళ్వరిం గొల్చెదన్. 

సీ అద్భుతళ_్రి మూలా థారచ త్రై, "కై కగత యయి యా విధి] గ్రుంధింజెండి 

మణివూరచ శె ను చైశోమర్తుత్తుగందుండి క కమలనేత్రగృంధథి 1 ఖండనంబుం 
గావించి యాజ్ఞాఖ్యకు, చ, శ్రాంత రాళస్థమై "వవిఫవోలాసగతులం [శ 
దనరి రు ట్ర గ్ గ్రంథోదళనంము గావించి మజీ నహ స్తారకీమలవసతిని 

లే. గాంచి యవ్యాతథారలం గురోయించుచుం దగి 

నవ్యవిద్యల్ల తాసమాశన ప్ర వ ప్రభ వెల. 

95 ద్ధామావాసము నై నైన దివ్యమహముక్ $ థ్యానింతు నిహా ప్పిశై. J] 



శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము 

యంగ వట్బక్ర్త్రృములవైన 1 నధివనీంచి 
యలరు శివకామనసుందరిం + దలంతు మదిని. 

. పరమేశాజ్ఞ్ఞను మాలీ దాల్చి జగముల్ $ పాలింవంగా భార్లవీ 
సరిదీశాత్త జసాయమై వెలయ నంగచచ్చ క్రీ దుస్టాత్తులకా 
గురుచ క్ర ంబునం చెండి ధర్మ మున జ్ర కంబు  శేపుండం గొ 
చు రమౌాశాంతుడు భఖ స్పవత్సలుంు కాచుంగాక నన్నె ప్పడున్, 

. వనజాతాక్షుని గార్యనిద్ధికి న దోబ్బంగిం బ్రవ_్రిందం జే 
యనగుం దద్విథిం ది, వ్వీచు౯ా మూనిసమా్+ రాభ్యాగ ఘు ఘీ 5౨ శేజ్లై 

వనజాతాకృతి నొవ స్టావీళమున టే చోేవ్యవ్రాతముల్ గొల్వ నొ 
స్పునతొ_ర్హిప్ర కమైకదమం గొలుతుక౯ా 1 భూతౌఘమానకా రమన్ . 

గరళమహాగ్ని కంఠమున స్ట గ, మృ్రనిభూషణమై వెలుంగ భీ 
కరపఫ ణవోరకంకణని+కాయము వత్సకరంబులండు సుం 

దరముగం గనడం దనయనంత మవోద్భుతళ క్రి యెంతయుకా 

నిరువముమై చెలంగందగు 1 నిర్భలమూూ_్టి భజింతు శంకరున్. 

. అనిశము సర్వ్యమంగళయొ సరెన పరమేశ్వరు వామపార్శ సమం 
దనుపమలీల నుండి జగదంబ యనకా నుతి గాంచి ద సమ 

,ర్టనగురు కార్యసంగతి సీతం బలరారుచు సత్కృ పాలీ నా 

ఘనతవహించి లోకముల. 1 గావెడుకామకళాంబీ గొల్పెవస్. 

. నిత్వము నే ర్శ దంబు బవాంశనిర్మ లము సుక ణతాకరంబు నా 

సత్యపదంబు * వాసమయి + సన్నుతి "కెక్క.య 'వేదబృ్బందముల్ 

ప త్రయ మొప్ప సృష్టి దగూభంగిని చెల్చ్బంగ మానిసంఘసం 
స్తుత్వస సరోజవీళఠమున 1 శోనిలు నావర మేస్టిం గొల్ప్చెదన్. 

సీ వోరివాక్కా మహ రాఖ్యబీజంబు "లే వరబేవి మం త్రరూోవమున వెలయు 
దోరంపునాదబిం+దుకళ 'చేయంవి కా వీణారనంబులై 1 వినుతి"కెక్కు_ 
భ_క్షవాం'ఛాళు లేవర మేశ్ళరీకటామాలిభ వంబు శై లె +? యమరుచుండు 
జగదోఫఘవృద్దిసంమయయము లేభగవతీ హృదయానుసరణత 9 నెసయచుండు 

. నట్టిశారద విధిరాజ్ఞి $ యనుపమాన, శ_క్షీసంయుతే ముని మనోస్పద్మ ననతి 
వేదపరినుతమహిమాధ్య $ విమలధిషణ, స సతము మన్గానసమున ననగ. గాలే, 

. తొలుతనె పూజం ₹ైకొనుచుం + దోరవు వేడుక భక కోట వాం 
భల నొడంసార్చుచుకా దివిజీసన్ను తిం గాంచుచు విసు యంత్ర ము 
జ్ఞ (లతరశ క్రి కిం జెండి మునిగనరు్థులు తన్పొగడంగ శ్రి నీవరాం 
బలలితదృష్టిపాత్రు, 6 డయి + భాసిలు విఘ్న పతిం దతం జదన్, 

Cr 

జత మ” 

10 

12 



ర్, 

క, 

న్స్, 

20> థి క, వి 

నీరతము శివ్యసభారాహో, ద్హరణ మె సత్కృత్య మనుచుం 4 దలంచెడు కరుణా 
శ రథిని రాజ్డీ వంశ్యుని, నరసంహబు ధేం,ద్రు, గురు మీనంబునం గొల్లున్, 13 

జో్యోతిర్విద్యావిద్వరు, నీతిజ్ఞాని సత్క్బృపాంబు!ేనిధి సచ్చిమ్య 
వ్రాతుని వెంకట రామసు,ధీతల్లజు 'బేశీకు౯. మది౯ా ఛ్యానింతున్, 14 
— PCa Ws గర్ బ్ర NIN HP Jpn na . ముకు౭తహా స్పుండనె వ్యాల్మీకి ఐ నిసుని గాళదాసు $ మృదువాక్యఖ్యా 
తికలితుదండిని భవభూ,తికవీం ద్రాదులను సం స్తుతింతు౯ భ' క్లిన్, 15 

. తెలుఇసవినయమునను ద్రిమూ,ర్ర్తులు నాందగి సకలసుగుణీతోయనిధు లనకా 
'వలనెడు ఖారతకవివుర్యుల నన్నయముఖులం గొల్తు + నురుతరభ క్లిన్, 16 

. భూతలమందు నీతనికిం ౪ బోల్చంగ నీతయడె సాటి భ క్లి నం 
చేతజినెని చెవ్చందగ 1 క5ల్లవిధంబులం దా నతుల్యు.డై 

చేత మదీళ్వ రాం ఘీ సరోసీరువాయుగ మునందు నొప్పలాం 
బ్ర, తి నెసంగు పోతనకోవి ప్రవరు౯ భజియింతు నెమ్తదిన్. 17 

శీనాథ సుఖవిశేఖరు మానితయశు సోమనాథు+మంజులకవితా 
శ్రినిలయు నంది తమన, థ్యానింతుం బెద్దనార్యుం $ దద్దయు థ_క్షిన్. 18 

శ్ర రామరాజభూపణుం గోరికం దలపోనీ మజీయుం 4 గుంఫిని సుయళ్ 
శృషరమ్యు శై నసత్క_వి,ధీరులం _్రాచినులను నుూతింతుం బ్రితిన్. 19 

లేనుళసబాస రవంతీయును గొజంతను గాంచకుండంగ భారతగమురుపరిశ్ర, 
మములకు లొంగి పరము గాంచి మజీయు శతాధిక గ,ంథముల్ 1 వారిశై లి 

నిర్మించి యామ్నాయశనికరము నేరిచి కవిసార్యభౌ మవిీగీఖ్యాతిః గాంచి 

తే. 

G. 

. రాముచరి త్ర మెల్లం గవిీరాజులు మెచ్చంగం దెన్లొనర్చి 

గండ వెందేరంబు 4 కాలికి సత్కవుల్ తగు దీవె యని తొడంగలం జెలంగి _ 
నిత్యసంతుష్టిందగి మవోనృవసభాంత, రాళ ముల 'నెన్ని యని మర్యాద లొంది 

పాలుచు శ్రీపాదవంళ సంభూతుథీర, ముఖ్య దలంతును (శ్రీకృష్ణ్టుమూ రా స్తీ 

బమైర పోతనార్యు. డొగి + భాగవతంబును దెనానర్చ మో 

దమలరార దాని గమితల్లజు "లెల్లరు సంతతంబు ధ్ర 

ర్ష ములం దాల్లు రట్టికృతోన_త్రమము౯ 'దెనిగించు కుల గ 

రమ్లున౯గాక యంచు దెగివల్క_కుండీ బుధులార యొ క్కౌదన్ ల] 

U 
ఛాము(డు ముక్తినాథుండు వీథాతృముఖామరవూజితుండు నౌ 
తామర సాముదివ్యచరోతంబును వ్రానితి వాంఛితం బిచే ' 

నామది గల్లె నంచుం గవోనాయకు లెల్లరు' నమ్షంగాందగున్ . 99, 

హరిచరితంబుం జెల్పుటకు నందు నర్టు లెసాంద్రభ క్రి సం య, 
భరితులు. తెల్ప నయ్యది వ్ర+భావవిశిష్టముగాం జెలంగి యు : 



సీ 4  తొండవకృష్ణభాగ వతము 

ర్వరం బరంగు౯ా మవోత్తులును 4 వారక మెత్తురు నేనుదప్ప నిం 
కొరుడు వచింవలిం డనున 4 వొవ్వునె మెత్తురె వండత్ _త్తములీ. బస 

అర నస జ య. శు ae a ఉ. కావున గృప్పమూ_ర్పిదగు $ క మ్రచరి త్రము వి స్ఫృతంటుగాం 

బావనపద్దతం దెలువు + భాగవతంబును దెన్రొనర్చి నా . 

భావమునుం బవిత్రమగణభ ంగి నొనర్చంగ6 బూసనాండ నొ 

కోవిదులార! దీని గొని కూరి ని వృద్ది నొనర్చంబూనుండ్. V4 
ధారీ యు 

చ. పలువురు వండితొ_త్రములు $ భాగవతార్థము ఓట్టి నంచు ని 

స్తులమగుపాండితీమహిమ 1 తోయ వ్యాఖ్య లొ 'నర్బ రపదొగిం 
దెలిపినయర్థ భేదములు + తెన్హున 'చెటపడంగం గనాప్పుు గ 

మ ్ష అ సై అం ఆలు, on ట్ దలంచితి నిందు. గన డెడు$తస్పుల దిద్ది క ల లౌస్టుం జయం. ప 

శ రం లం అదో ir జ 71 చ. నెమకిన నన్న యాదిక వీనీరజగ ర్భుల సత్క్బృతిఎద్రసం 
 ఘమునను దోవలేశములు $ కన్సడు నీకృతం దోచటబ్ర మే 
యవమలమనీషులార! యిం నాదృత నీప్లె బ్రకయందో.( గల్పుదో 

షములం వొలంచి కానుం డిడి $ సజ్జన నైజము గాదె యెన్న్మ్టంగస్ , 20 

క. ఈసత్క్మృతి భ_క్రిమెయికా వాసవముఖపూజతాంథ్టు, శ వనజునసతు: 
స వున, శీరదుళి రం 0 TE FAK wen doh yo శ్రీసదనునకుల౯ా గ మున, కీసమ్లతిం గంట జుద్గ క అడి తగుననుటనీ, Yi? 

మ, కలలో. దోంచి తెలుంగుబాన నివు ఉక్నీగ ంథంబు నాజీర సీ 
యిలవిఖ్యాతి చెలంగ6 గూర్చుమని న $ న్నడై ఇమే గోరే 
ద లఘుస్యాంతుల పండ వారలిడు సోయ్య్యాజ్ఞ ౦ దలందెట్ట శ 
జలజాతుం గృతినాథుంజెనితి నిదె $ సత్యంబు ముమ్తాటికన్ . Ys 

చ. హరుండన విష్త్టుపాదయుగ ళార్చకుం డొననుదొసుఖుందు శ్ర 
వారి యన శంభుపాదముల + నన్వహముం దలందాల్చుదడాసుండ్ం 
చరయక పల్ము_చుండెడు మువోత్తులవం కిని జేరజూల నీ 

యిరున్రురు నస్వతంత్రు, లె వారేళ సుం ఉ్్స్కండొ ఛాశతుం డగునీ, ఖా) 

ఉ. ఆపరమాత్తు నిచ్చయొ య$హార్యతమాద్భుతళ' కీమో నా 
శావతులం ద్రిమూదర్తులను + సర్వజగంబుల సృష్టి మయంగా 
నోపీకం గావం గాలమున $ నొక్కటం ద్రుంవంగం జాలి పెల్టుగా 

op) దే వరదేవి యన్న పథ + నెత్తజిం దాల్చెడు నేర్చుమాఅంకా. 30 
క. వపరమాత్తునకుః దదిచ్చకు, నరయంగ నఖేదమె యగు 1 నట్లగుటకా శ్ర 

వరుయ౯ హరుండుకా బర మే,ళ గ్షరులని వాదింవ నేల పా ఖర. 3] 

న్నికరము వానిం గాంచియు, నిశనుకా వాదింపంబూన $ నేమునవచుూకళా ౪2 



౭210=- ఠి క. న్ 

లే. అట్టి భేదంబు విడనాడి + యంద టీొక్క, తత్త్యముననుండి వెడలినసత్వములని 
యొంచి సమబుద్ధి వానించా+టించి యెల్ల, జీవులకునిళశ్వరుం ఉఊ"క్క+ీదై వమె యని, 

చ. మనమున నెంచి భ_క్రజనీమానసకల్పితనామరూవు( డై 
తన 'రడు నాపరాత్సరుని 3 ద_త్త్వవిదుల్ కొనియాడువానిం గృ 

హ్లనిహొతనాము నీకృతికి + నాథునిగా నొనరించినాడ స 

జ్ఞను లనుమోదముం చెలువ 4 శాళ్వతతత్కృవపం గోరి భక్షిమై. వ్! 

క్ర స అరా భా! యిీకృల్కి నార సదళ నెత్ర సీద్రంోసత్పద ములకుం 

నోకమై నర్పించితి, నేరీతీం బ్రోతు వే వాక్కొ  యీాదీను నిక౯.. వైర్ 

క. అనుచుకా _్రార్థించి నిరం,జనునకా దీనావనుని వికశాలయకశోుని శ) 

శుని లలితాకృ్ళలి థ్యానిం, చి నియతి నంకిత 'మొసర్హుం + జిత్తం బలర౯. ౩6 

క. అమలాంగిని నిర్మలచి, త్రమునందగి నీదునేవ + ధర ర్యం బని చే 

య మయికొను ఎటాలకార త్నేము దీనిం గొనుము సరగగనాథా 'చేవా. 37 

వ, అని ప్ర్రార్సించి మద్వంళ '“చవరితంబు వినిపించెద'. వప 

“ఇథి కృతిక _రృృవంశచరిత్కము. ఆ 

ఆంధ్ర దేశమునకు + యామ్యభాగంబున శ్రీ శ్రీశైల ముత్తరోసీమగాంగం 

గారొవీవవి తేనీగరము దతుణఫాగమున మకాం డెలుం + గనెడుపేరం 

బరయుజేశం బొండు 4 భాసిల్లు నిదియె తే ట్రాలింగాఖ్య న దేశం బీనంగ వెలయు 

నందు బినాకిని $ యనుమహానది యొప్పు ఏ దానికి తనె $ దయుణమునం 

తే. దనరుం గలువాయ యనువురోతల్ల జంబు 

నాదు జన్మస్థలంబయి $ నలున్రమోటు 

దానికిం బశ్సీమాళశను $ దగును గడప 

యనెడునగరంబు పంచరఈో?జనములందు. 89 

క. ఆమండలమున వేంకట, రామపురం బనెడు నొక్క గ్రామము తగు సు 

FI _తృరదిక్సంధిని, ధీమన్ని వవాథ్య మగుచు $ డివిజవురము నాక. 46 

సీ. కలువాయం బానీ యేకారణంబుననొ నా పూరు లాగా గా, మంబుోపాందుంగోరి 

వచ్చి వసించిరి $ వాసార్హ్యమై యది యగృవోరం బౌట 7 నవని దివిజ 

వంళ్ వూర ంబయి $ భాసీల్లు జనమంచి వారన మాయింటోసరువారు 

తనరుచుందురు, వేదోత_త్త స్ మెణింగిన సూర్యనారాయణ $ సోమయాజి 

cee 

తే. యలరు నాప్రపీతామవాం 4 డతేనివత్ని 

యచ్చనూంబిక వారికి 1 నిచ్చమిాజు 

సంతతియు "బేశయుండి యా+ళ సరకటాతు. . 

మున జనించెం గుమారుండు + వినయధనుండు : ఎంజీ! 
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క. కృష్ణయజు ర్వేదంబున, నిష్టాతుం డగుచు ధర్మనియతని స్వాంతం 

బుష్టకిరణపాదార్చస, విష్ణుభ్యానాభర క్ర + పలయలి సల రక్, 42 

ఆ. వివిధనియమములను 1 విలనీల్లీ పంక కే శావథాని యనంగ * నాతం డొన్చిం 
దత్క_ళి త్రీ, మవని + ధర్మమతి౯- సాధ్వి యగుచు నెసలగెం "జేరశమాంబయనయలో. 

క. అయిర్వురకు౯ థిషణ్యా పాయులు వు త్త కులు మువ్రుయో స్కభ విళ్ళి రొొగిళా 

న్యాయవిదు త్రములై హీత,ధీయుతులై సాధుజననుతకా మంచి రిల౯ొ. 44 

క. అం దగ జుండు శంకర, సుందరపాదారవింద + శుంఛచ్చి లే) 

ఏందిరుండు "'ఏిదవఠనానందుండు ఫాం తాదిసద్దోణగణధను యక్, 45 

వ్ ల శ ను. కాశ్యాదిసలై త్రశగణదర్శనాదరుం 

డగుచు సుబ వాణ్యుం $ డనెషు సరం 
(J 

బలువంగ బడును ద్ త్రియనోదరుండు "జ 

యాఖ్యుండు ధర్మ శాీస్త్రాళ నెజగ or 

యామ్నాయముం బకఠించి 4 యలరుం దతడరుం 

డగుసుబ్బయాహ్యయుం $ 'డాత్రయంబు 

నందు. ట్ర్యైతీయీకుం $ డగు శేషయార్వ్యుండు 
సంతానహీనుండౌ $ జ్ఞాతికీయం 

తే. బడంగం గలువాయ యంచె నీవాస ముండె 

నతని కొక్క_తనూభ వుం? డార్యభ కు 

డుదయవమం దె; “శేపాఖ్యుసోహోద రుండు 

సుబ్బయార్యు(డు వటువయి + చొచ్చు డివిని. diy 

క్, నాతండ్రి సాధునియతికా ఖ్యాతంగని భ_ర పాదకీకమంయుగళి సె 

వాతతశ_క్లిం గని తగు నాతిం గామాతు. యనెడు 4 నయిగుణనిలయకొ, 47 

Cl . వెండ్లియాడె నాదంవతుల్ 4 ప్రియముమిాటిం 
బుల్రీకల నిర్వురను మణీ$వు త్రులను ము 

వురను గాంచిరి; తో లిపుత్రి 1 నిరువముసుగు 

ణాభఖిమండితయయి శీల + మమర పెలనీ. 49 

సీ. సుబ్బమాంబిక యనుోశుభనామమును గాంచు నన్న వూర్లమ్మనా 4 నామె యనుజ 
యల నవ్వవీవార $ లగునుతు అీద్దటు 'సవషడబ్రపయస్పు 1 సమభ హు 

సుందరరూపముల్' 4 శో భిల్ల నుండుంగ సమ్తవా రను'పేన 4 నవనిం బరి 
వ్యాధి యొక్కండు సోంకి * వారలనిద్దజణ రేషట మావట 4 రూ వడంగం 

చే, చేని; నప్పటిశే నవీమాసపరిమి 

“త మగు బాల్యంబు గలవాండః + దల్లి సుంత 
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యూజటంబొంద నావ్యాడి $ నొందియును Uy 

దికితి నూతులగృహమున 1 దెవునిదయ. 49 

వ, తనయల నన్ను వీముగుర 4 డాం గని నాజనయి త్రి, పొణముల 

తనువున నిల్పంజాలెనంట 1 తవ్పవుగా విధిచేష్ట లంచు నె 

మ్థనముసం దోయ మే మవట + మాతులోహామునంచె యుొంతయుకా 

వనటం గృశించుమాతయును 1 వాసముచేనితి మంట యెట్టులో. ర్0 

చ. జనకుండు జ్ఞానియాట విధీసమృత కార్యము తప్ప దింతయుకా 

దనయులు 'నిర్వు దీసుతుండు6 + దక్కి_రి చాలు నటన్న యూజటక్ 

గని యల య[గ్రృవోరమునం $ గాయపురముం డెను గొన్ని వర్ష ర ముల్ 

జనకునియింటనుండి నిజసద్మ ముశేరెను దల్గ్లి యంతటక౯ా. [1 

చ. కొలందిదినంబు లేగ ననుం 4 గూరిమిం బెంచెడు తల్లి నెమదిం 

గలిగె దలంవు న౯ా వటున్రుగగా నొనరింపగం దండ్రి యిప్పు డీ 

తలయ్రం గొనంగనేలి యని + దానికి సమృతిం జూవండయ్యెనం 

దుల కినుమంత చింత మది + దోంచెను దన్ని క దెట్లా' దుర్విధిక్. ర్బ 

చ, బ్ర దుకుట దుర్గ రభ ంబగుటు 4 బాలుని వేజొకమూట పల్కు. ్రీ 

యదనున విప్ర, త౯ా వలయు+న ట్లొనరింవుడు నాంగ6ం దండ్రి యు౯ 

బదియు. బదోటునాళ్ల క యాభంగగతి౯ా జతనంబు చేసి మా 

తదయినకోర్కి_ దీచ్చె మది 4 దల్లడపాటొదవంగ నెట్టులో. ర్ి 

ఉ. ఆజవయేండు నాజననీమాడిగ నప్పు జెసంగ నంట యే 

యూజట లేక నాజనకుం + డుండంగం గా_ికికాఖ్బమాస మే 

'కాతీయం బెట్టంబూని యొడోకంబునవ చ్చెను; నన్ను చెంప నే 

మూజునితల్లి జ్యేష్టసుతమూటను దాటక పంచె నానెల౯. ర్4 

. కా _ర్రికికంబు శోక్షం బనువశుంబు నందును బదియన + దగుదినంబు 

రానున్న తీ జరా ర్త రయె యగు నామాత పీలువనంపంగ నేను $ బితనుగూడి 

యింటికి. బోవంగ + నించుకయేంబల్క_6 జాలనిస్థిలి నుండె + జనని నా౭డె. 

మత్క_రతలమునీమ_స్తకం బిడి నాదు మోము జూచుచు (బ్రాణీములను వదలె 

తే. నంత నాతండ్రి, తద్విరవో రం డగుచుం గాశికింబోయె నన్నళ్ల $ కనికరమునం 

జిన్నితో బుట్టు నయియున్న యన్న పూర, చేరదీసి యాద్భలిని బోీపించె మిగుల. 

క. నను సోదరికంళును బ్రీతిని బ్రోచెను బావ 'యగుచు 1 దీర్ధృఖ్యాతిం 

గనివించెడురామాప్యం, డనకంపాంబుధి యనంగ న
రు ౦ డతండె. 56 

క. చిరకాలము. శ్రీ-కాళీ,వురమున నివసీంచి యందుం 4 బొదలు బుధులయా 

' దరమునకుం హొత్రు, తుండై, యరుడెంచెను నాదుజనకుం + డాత్మజులం, గన౯. ల్. 

dca 



8 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము 

చ. కొలంది దినంబులుండి నను + గోమునం బెంచడుతం 
ద్యలం జదివించువాంఛంగొని $ యవ్వుడ త్రో డో 

వళుల నెనంగు నీకడస$ వైళమ చేంచి తీర్థయాత్ర వై: 
జెలగెడు వేడ్క_ంబోయెం బురిం4 జీరిననేం జమువంగం బూనితళ, లన 

నీ, వదునొకండవయేంటం + బరదేశ వాసంబు గలిగిన నాటలం ! గాల మేగ 

కుండం బరించుచుూనుండం గాశకంబోన్రు బం గాజును దాసం బయన మై 

బై రాగులే తోడుపాటు చూవంగం గాలి నడక" వర్షముల్ +నాట్టు త్ర్ ఖ్ 

యందె చెల్లిను గాశీయందును గొ న్నివచ్చేరములు చవి విజయనగరము 

ఆ. నందం గనీమికోటీయందును శ్రుతనేత్ర,ముసు బఠించి సొఘజనుంాపకు? 

బాత్రుండ నయి దై వోభ_క్షిగ చ్రైెడుమార్హములను ఎనన మూగశేముబగ వం. చి, 

యున్నవి 
ణీ 

డి WU wa 
ని నాధుముడతో 

లో 

క. జనులను యాచించి ధన్యార్థన మొనరుహజాల కేట్లొ 4 స ఎస్బితి సగం 

వను నాంగ్గపాఠశాలను, బెనుంగుం బండతుండనై వధిం అప్పులను కం 6) 

క. ఒనరించుచు హాలాస్థం, బనునావమమునుం జెలంగీనట్టి నురుగ చొ 

సున మహిామముం దెల్చుక్ళల్ం, చోొనదిఎచితి స్క్కాంవచముునను 
కనాను బొ చమన, 

ం గ 

క. లలితొ పాఖ్యానంబును, లలితాంబా దిన్యక్ళవ ోీలంగుస సడిటో 

ర్కులం దెన్హుచేసినాండను, బలుకుల నదె యమొనరంజీయుం + బావనములుగసి'. 
రి నాకే జున్ a ' nom, శ్లో సె, బ్రృహాండ మనెడుపురాణంబుం చెనింగించి పేశటాచలవతి | విభుని౮జనీ 

రామాయణంబు సోర్వంబు వ్యాఖ్యానార్లము లతోడ వచనంబు + కతయకుందడః 
దెనింగించి రామచరీదు ని xX ్రలళునిం వీసీ వివధపురాణముల్ + ఫది పజ 
(శకృష్ణు నవతారసిద్ధత త్త సం బెల్లు వచనరూముబున $ వ్రాన్ కను 

తే, నధివతిగం జేసినా న+ీయ్యదియు. 'జేరం దనరు గస తారత! గ్ స్ బలగ 
నవుడె తెనిగింహబూనిత్ $ నమలకథల, నలక బ్ర హాపురణమ్ము క గాగిమవి ని, 

క. ఈనడువు నే నొనర్చిన, నానావిభకృతులం జీరా జే 

త్ఫూనువిజయాదికము లని, వానిం దలపోయందగును క భ వవ 
న. బ్రహ్మపురాణనర్యము వూ్షినొందించి దళరథ రాజనందనుపవిత్ర, 

చరిత మే మూనవోసంఘవ్రవృ _త్సికిం దార్కాణమని మొంచి 4 చానిసార 
మెయ్యెయి నీతుల 1 నెజీగుచునో యవ్విభధము 'తేటవ నదుచంకన 
రామాయ జ రట ఉం వ బీటా ల రా మను మేరంగ్రాలుసట్టు గా వ్రాసీ ఈ సర్గః se fe లతా 
కనాలి జ తే. వాళి ధరియించి శీ,నర గమంగళావరిణయ మనుసన్బ ఏబంధమ్లుః క్ Dm 1 

wD Wer . అంజ : ed .. అటే భరరనై కవూర్ణంబుగ $ వ్రానీ పిదప భాగవత దళ మస్క_ంభీభాగ మి 
క. లేనిగించినాండ శ్రీర్కామునిచరితమునందుం దోచు $ ఘనత త్త 
మనమున దోంచినదాని వృచనరూవమునకొ మనీషిశసంతతి య 

వనిత 
లీ 



వీ థి క. 9g 

తే, వ్రాయుచున్నాండ నందెడూూభాగములోొగ, బ్రకరణములను వేర మషోల్వడియె నవలి 

దై నభాగముసాగు రామావతార, తత్త [| మను వేర గ్రంథమంతయుం 'జెలంగు. 

తే. ఢిల్లికని ఢిల్లీయే సాటి 4 పల్లికల్ల, వళ్రైయే సాటి యనునుడి + పరలియుండు 
సత్క్హవులగ్ర,ంథవఎల కవ్వి + సాటి యగునె శ_క్తికొలందిని వ్రాసీతి ? సాధులార! 
శో wu” . జూ , ॥ 

, సను దెండ:వష్టృళన్లుుం డన్కియును మణ శబా ది, యనియు + నొగం బిట్బరి వ్రీ 

తిని జనకాొడు లు తలి వా,నిని గృంథమె తెలుపుచుండుశనియతి మెణయంగకా. 

క. రెండవదొ నామము భూ మండలాఃున నెగడు నిట్లు +? మామకచరితం 

వో 

బుంజును 'దెల్పతిని గృతీశుం డగు శ్రీ వాసుదేవు 1 శుభసన్ని ధిని౯. 70 

న. ఇట్టి నేను సమాహీతాంతఃకరణుండ నై. 7] 

క. 'యోగిభ్యేయునకు మహా ఆగే శేళునకుం బ్ర విమీలోజ్ఞ (లతేజో 
ఛాగగతలోకజాలును “క గమ పద్యునకు నవిరతానందునషా, 72 

క. మునిచ్చిత్తసద్యనసతిక మునికల్చిత ఏన్యనామక$మూూ_ర్దికిం ద్రిదశేం 
ద్రనిచయః: సుగుటోజ్ల జ్ఞ షల, న్నీ నికరసం బాష్టి_స్ట పాద తావోరసునకు౯. 78 

క. ఉవసివదోఘ వ వ్రతిప్కాభ్యవర మభాగ్యుసను ఛ_నోతల్లజవరచి 

త్త దనే వాసున! గుక్కొ న్థవగత ఖేవనను సత్క్బృథపాంభో నిధికి౯. 74 

ను భ్ కళృతళ్యానై క్క సక్తుసకుకా వేదరాశి $ సమధిగత ప్ర 

త్య_కృనునకు స నిత్యునగులా శ్వా క్లీశున కవ, మీయ$శాంతాంబుధికి౯. 75 

క. వనజాహిననజభవభవ, జనగునకుకా సత వికృత$సాధు గ్రంథా 

లనిహితసమ్ముదూనకు లో,కనికరనాథునకగు రాధిశకానాధునకుకా, . 76 

క. ఓంకారరూపునగు నిర, హంకార జనాంతికస్థి తాత్తునకుం గృ + 

స్థూంకీతే నరనామునకుక, సంకటపాసునకును సుప ప్రసన్నా స్యునకు౯. 77 

తే. అంకగమ్ముగం దెనిగింప శ నములభ_క్టీ నివుడు 'పూనినతాండవోకృష్ణభాగ 

వగస్టు రాణరగ్న ముసను క బడియవదగు, స్కంధమున కాదిభాగమే $ చక్కి_ననిన. 

ఛాం-భోగాపి 



అల్లో శ్రీరస్తు సు. 

ల్ఫి శ్రి తౌండ వకృస్ల ష భాగవతము 

దశమస్క౦ధథధ ము 

మొదటియ ధ్యాయము. 

కయ ర ue alae 

కశారంభము. 

శ్రీమహితమానివ్చాజ్ఞ ల 

జామోదనివేశ రాధి 4 కాత్తాధీనా. ] 

క, మునివతి యగుశుకయోగిని, గని రాజు వచింఫాయ జం గ్రకములాప్ట్లుల స్టా 
en ట్ర ' వనవంళవి_స్పృతిని దజ్జనితక్షనాళచి త్ర కచరిగం చెట్టులా. ౧ ప 

రే వినివించితి వోయోగీంద్రనికరవర! ధర్మ కీలకతం దగసయన భూ 

వుని యన్వవాయచరితంబును జక్కుంగం వెల్పినా-డగన్స కదం మూస, 

ఆ. ఆయదువంశవమందు జగశమంతయు నిండియుం య్రాక్ఫతంబుగా 

. శాయతలేజ మొ వ్పెడుమీవోశుభ విగ గృహభాగ మూనియే 

యాయవని౯ా జనించిన పకేశ్ళరువీరర్టచరి త్ర, ముల్ ముదం 
 'జేయెడం గల్ల చేయందగి 4 యొంతయు. బొ 'ల్పెడు వాని బెల్సుమూ. 

మ. యదువంళ్ ంబున భూతభావనుండు సోమ్యగ్ధర్ష ర్శరయాగ్థమై 

యుదయంబుం గని విళ గమూ_క్రియయి తా $ నొప్పారియుం న్యు 

డదనుం దప్పక యొట్టి కార్యముల సోబ్యైరీతులం చేసె చా 
ని దయం జెప్పుము విస్తరించి వినగా $ నే నెంతు యోగీశ్వురా. 9 స్ 

*నీ, భూతలంబున జనులోము కులును, వుముయున్సులు, విషయాఫిలాశములు ననంగ 
మూండు తెజుంగులం $ బొల్తుగు గతతృష్ణులందుం గీ_ర్జింపంగ * నలరి భూరి 
భ్ వసాగరౌషధషప్రాయమై. న్ గోవణాభిరామమై యామోదళథావమ వ. గుచు 
వో ఫిల్లు ను 'శ్రమోల్లో! రు గుణానువాదము దాని మనుజగణమున యం 

గా 

తట్టును Fr ah HE 

* “నివ త కై ఓ అనుచోటలల వా్రఖ్యావార్థ మే యిట, గ్ర గ, హింపంబడినదని యొఖుంగవలదరుు 
[ప్రా తెలులంశెలు ఖో కసంఖ్యను చెలుపును, 



౧]. దళ మస్క 0థధథ ము. 11 

వా 'టియుంగని ఫయటిండై డైన యాపశుఘ్ను (డు తక్కంగశనన్యుం డెవడు 

ఉన్ దమినాసి? నేలయింకి, న నెజువాండు గలండా యోశమునివెరే లణ్యం 

చ. అతిరభులె యమ _ర్ప స్టివిజయంబున ఖ్యాఆగి డించు ఛష్యము 

ఖల తమిసనమూహయు _క్రని ని దశరత్యయ: మౌ కురుసి సై న్యహార్థి న 

ప్రతీమజనార్ల 1నీసుపవిశ ౦*జితు లె  తగసమత్చితామవాలో 
వితతే సమాకమందుం గడం పడుకమాఅంగ గోప్పుదాకృతి౯. > / 

క. తిరయించి రట్టి శృహార, పరమాద్భుతిచరితి మల్ల $భ ంగుల వినంగా 

నవముదొా మత్పూర్వుల న్యావారి రథంచుటయ కాప 1 యాడ్భల నన్నుకా. ౫ 9 

ఘు. పరర టీం చెను 'దాణీ వైవంగం బరీ వ వప్రథ్వంసనాన క్త కఫ 
| 

సరదు 'ర్యార ర్క పతామహాస్త్రప వరిద$గ్ధం ట్రై న నాయంగముం 

గు పపాండ్వన 'యపీిజము౯ జననీదా $ కసుతుం దవింవంగ నా 
నో దె _బృార్టింప సుదర్శన్ జ్ఞైైలతతుం $ డై కాచంగ ది ముని. ౬ 9 

re ” న జ ల న జ భ్ ల యుల a . rb fu లీ ఆలా లర 

త త్త షవిద్యరుండవు $ తగుదువు పలుకంగం శ్రాణినంతతుల లో$వలను వెలీని 

బుసుమయావంబునసం $ బొల్బంయుం గాలరూపంబుల నప్పయా $ బహలుళికర 
బారి 

yp | ఇత ఇ w “3 కను 2 1 గ టో 

వయమిలికు సస్త్రృంబుగి $ వము ్తగా భ పయావమృత్యువు నొసంగుచు 3 నిచ్చ త తనరం 

గా విలాసార్థము$గను నర రూపంబు ధరియించినట్హి శృగీహారప రా ర 

పారం 

౭౪ 

9 

తే. మముల 'నెణీంగింపు మపాాని 4 విమలమైన, యట్టియాంతరదృష్టిని $ నాదరమున 
వినం దగియుండుంవిషయద్భృ$ఫ్టీని విసంగ, నల్బపు అమె లభించడు + నం డ్రుగాదె. 

క, పానీ! సంకర్ష ణుండనం గా నొ వృడురాముసన మును 4 శాంతారత్నం 

బై సెగ డెడురోహీణికళకా నూనుం డని వహ్కీ_తీవు 1 శుంభ ద్భణిత౯. ey 11 

లే. అతయు బేవకగర్శంబు (నంద: నెట్టు, (ఎండి చేవ*ంతరము తేక 3 యొస్వు నెట్టు 

లద్ది; సీ హారి యేల పశతృసదనంబు, వదల ,వ,జమునకుంబొయం. $ బలుకవయ్య, వ్రజ 
క. భగవంతుం డగు శ్రీవార,కఈ6 గలజి సాధ్వస మదటీ$కం బోయినొ యం 

దుం గలటిని నందు జాతీ, యగణము నెట్టుండో నేగ్భకహంబున మూానీ, oy 1 

కసీ సర్వమోచనకర్త 1 సర్వజ్ఞాండు నగ్యశ్రుహరి సాత్వతుల' కెల్ల 4 నధివుం డగుచు 

వ్రజమున నివసీంచి $ నర్జించు నెవ్విధం దల్లియన్నను గంసుం $ దగదు చంప 
నట్టులయ్యు నబేల 1 హత” "మునరీం' చను! మథు' రావురంబున $ మజీయు ద్వార 

కాపురంబున జగ త్కారణుండౌ దెవు 6 టె మేమి కార్యము "లెట్లు చేసె 

1 ఉడువము ఆ నాన. 22 సమోకము జ యుద్ధము. 3 “డ్రొాణ్య త్రవిప్లప్రవ్” అని మూలము, 

“ర్ లేరళ్వోస్థాన్ను: బ్రువ్యోస్తేణ దగ్ధమ్” అని వ్యాఖ్య ర్త “దయషృట్ట్ విహాయాంతర్ద హా కద్వీ 

ర్యాణి శ్రోశవ్యాని” అని వ్యాఖ్య ర్ “ముకుంద? బర్వమోచనకర్తాగ అని భావార్థ దీపిక, 



న 12 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము [ఆ 

లే. మనుజతనువా శ్ర యించి నృశప్టినిక రంబు 

గలినీ యెన్ని వత్సరములు $ గడవు మఘుం 

యందు నెన్ని వర్ష ము లుంజె 4 నావుెపాశి § 

రునకు నెందటు పత్ను లు4గను 'జెలంగెం. ౧౧ / సాన 

/ ల am ల్ వంక 
చ. మునివర! కృష్ణ చేప్పితము 4 భూరితిరంబుగ నింక సహ ను 

న్నను వచియింవంగాం దగుదు 9 నాకు సముస్త మెటుంగు పోష 

తన రెడునీవు తొద మదిం 5 దెట్బసవాండి నటంచు? బ్రీతస 

నని యతిని స్త బ్రతంబుగ నిఠకళా వచియింపుము జూ? మటినకొ ౧౨ I 

ఉ. 'ఆయశలి డప్పియుకా మిగుల ) నాతుర వట్రంగ నుంది సీను టే 

ట్లో కమలాముగాథ విన$నో వువం వందన. యయు ఇమాం" 

రాక చెలంగునాశలీ, వికరామమబు లీకెర్కు యందు ఉబ్బు కో 
భి 

చాంకవు సుంత సీరమును 4 చావ మాసిన నన్ను నమూన. ఈత 16 
లో 

ఉ. కారణ మేమియం చడుగఠలేగాం దలవోయుష ఎయు సుముఖం 

భోరుహవిచ్యుతం బగుచుం 4 బొల్పుముకుండ నిమ్ము థాకలు 

స్ఫారత రామృతంబుం దమి $ పరం ద్రావుచు నుంటనంచు. నే 

నారనీ తెల్పువాండ నిశ శ నాహంచి త్రచరిత్ర, 'మేవ్చుడకొ. ౧౫ 17 

క. వినివింపు మనుచు బ్రళ్ళీం, చను మొనివ'రణ్ను! యంత 4 లకర దన్ బు 

ట్లనియెను సూతుం డవ్యల్క మునివల్కువిభింటు వినుము $ మో 
(Yr) 

నీ. అని చప్పయూానె నిట్లవనిశ్వాయండిం పరీతుత్తు a ఖో న శ మాం రాళ? చై ప్ర ర్నంచిన $$ ల పారు 

య వుగుసద్యాద బు + నాలకంచి మము తున దశన Bre గే య+లెస్బెదరవలానున 
ఇ 

బ,ళు ము శొఘంచి $ వరమాత వంతంబుం గక లంకల మస, దుం బలిం సిధ 

గను బూనె *భాగవోతనికరమున "మీటి యగుట; '6*జర్కు.శేయింది.. మీటు 
Hh, 

6 ల టీ ళా. న oe . et nag i 
తై, వైన భ_క్రవ రణ్య! నశయంతరంగా వమలమగుం గ ఫలినిళ సయ: 1 బిగుసు బసు 

దెవుగాథల వినం నోతిస్టిరమగ్కు నిష్టయును బ్రీతయును గల్లీ $ సగడనార.౧౫ 
మ. వినవయ్యా! యిం వాసు బెవునిక ఖాశనృ క్రంతసం ప్రశ్న ముల్ 

వినువాని౯ా వినిపించువాని మణీ యీవృిత్ర్తాంత మేమంచు న" 
| లొ pep FD whet wh an myn ame య్యనం బ్రశ్నీం చెడువాని నీముగుర సోత్యంతంబు వూతాత్తుల 

తనరంజేయును "దత్పదోదక ముచం1దంబుకా వితడంబించుచుకొ, ౧౬ ల్ల) 

చః థధరణియు దృ_ప్పభూమిపతి $ దంభ మవాోసురపీళ. పందణిం 

చరయంగరానిచందమున 4 నంతటః బర్వుచు భూరభారముకొ 
ERE AMPH RE REDO 1 PPE 2 pt 

1 “నను శు క్షృడ్భారిం వీడిశస్య తవ కుకేళ్ళ ఏవణావ కాశం” అనుదాని కది శె 
9 భాగవతృప్ర ధాన” అని మూలము. త “శత్సాదసలిలం యథా” ఆని మూలము, 



౧.] దశమస్క 0౦ధ ము. 18 

బరలగంగంజేయ నో స్పుకొనుూపాటి ధృతం గన లేక బ్రహ్వనె 

చరణము పెండంద" దమ దన$దందను షు ప్పెడునూపహా యుబ్బంగక్ ౧౭ 9] 

తే, గోనుతావంబు చాప్పీ మిశక్కుటపువ్యసన 
మునను గన్నీరు గాజు నాశతనియెదుటను 

గ రుణముగ "నెడ్చుచు౯ 'ఖేద $ మురుతరముగం6 

గస్పడకా నిల్చి పల్కి. స్వోకస్టవిధము. ౧౮ 22 

చ. సరసీజనూతి యెంతయును 1 సాష్గంతమునం దలపోనీ పాలనం 

బరయంగ విష్ణుమూల్చిదగు $ నావర మేళ్వోరుం ాసంబటొయి వి 

సరముగథ6 జెల్చు టొప్పు నని 4 శేంకరు పడి ధరిత్రి, 'జవతొ 

త్క_రమునుగూడ యాకి లశ $కంధిమనోహా రతీరభూమికః. ౧౯ 23 

చ. చని యట నీల్చ శ్ర ఆ వతని $ సర్వజగత్పత "చెవతొవత౯ా 

వనటం గృశించువ వప వగం వాంఛల నిచ్చుచు. దుఃఖసంతతం 

గనకయె భక్తు లుల్తనీలతగా నొనరంచుచు నుండు శేశవు౯ 
మనమున నిల్సీ యాపుషుషీమండను బుణ్యమనోనివాసుని౯ా. ౧౯ 24 

ఆ. పురుషసూ కృమునను + బూనికి వినుతంచి, థ్యాసనిస్టనుండి $ యట్టనుండ 

వినంంబడిన వాక్కు+విబుధుల కెజ్ంగింవం దలంచి యిట్టు అనియె ? థత యొలమి, 

మ. విను. డోచెవతలార! ఢ్రవారినచోస్భ త్హాంత మేం జెవ్చంగా 
వినీ శి ఘ్రంబుగ నట్లు చేయుడం మన" "4కి థల రవంతేని యా 

పని రీరంచుం దలంపరాదు ధరణీ భారజ్వరం బింతకు౯ 

మునుపే యవ్పర మేళ్వరుం డెజీంగం చా ) *భాత్రాటలలో నుండుటకా. ౨౦426 

క. మోమాయంళంబులహప్క భూమిలా యదువంళమందుం 1 బుట్టుడు హరియు౯ 

భూమిమహాభారము స్వ్రీయామలశకాలై కళ క్రీయడయించుం దగ౯. ౨౧౪4 27 

ఆ, ఎంతదనుక నావీెరళి థు ఉవ్చనిం జేయునంతేదనుక 4 శీతిని మోర 

లుండీ నేవ చేయు6 $ దురువుణ్యుం డౌవసు, చవునింట బేవీదేవుం డజుండు. 29 

Fra వరమపులుషుం డప్రార్థి* ుత్కే-రదుయు జనియింవంగలంయడు + గావున సురసుం 

దరు 'లెల ( దత్చి యౌర్థము, థర బుట్టి చరింత్రు, గాక 4 తద్దతమతులై. ౨౩ 29 

క, వారికళయై చన్చండై, స్యరాట్టునుగ నొప్పు శీవసంజ్ఞాండు. ధరై 

హరి కగ్రజుండ్రై వుక్రైడు హారికం బ్రియ 'మొవ్చం యు; నభిలాషమునకా. ౨౮ 

1 “శక్ర గత్వా జగన్నాథం జేవచేవం వృషాకపిమ్'” అని మూ. “వర్ష త్యభీష్టమితి వృష, 

అకాద్దుఃఖాత్సాతీతి అకసిః.” అని భావార్థదీపిక. దానియర్భ మే యిటం బెలుపయిడినది. 2 “ఫుకైవ 

పుంసావధృతో ధరాజ్వరః.” అని మూ. “ఫుంసా అంత ర్యామిణా” అని శ్రీధరాచార్యులు, _ 



14 (శీ, తాండవక ఎప్తభెగవతము [అ. 

"GUL ఏజనయి త్రి చేం $ నెల్లలోకంబులు సమైహాతంబులౌ 1 పడ్డుణాఖ్య 
సంవత్సిచెం దగి |) శ కనా నెగజెదు (శవిష్షుమాయయ శ తిన సొాగంస్లె 
మున బుటంగ లదు శ్రగశునియాబ్ఞ (గైకొని దనకగర్భంబుం ఫీ సగెచి మట్ య జ | 

w mk లో అ (అటో Fy we ఇం! wt we” a న wel oy తావును జర్చంగ6 4 బావనమతియగు నాయశొదను మోపా;తాత్త్మ జేయ, 

తే. నింక నెన్నివిధంబుల 4 నెన్నావనుల, నొనరువుబూని యుండు నో 1జసపతెంద్ర, 
యనుచు చేవగణంబులోకజుయు తెలిపి పెతల మగులంగం నసుంచెచుతతినిజూచి. 

ము మ మ్ జ న్ ( యా ర్, కరుణా శీతలజలళీ, కరముల బర్వంగల దఊయలయగడయవలుకుల! 
బరితావ మాజుం బల్కు_చుం, బరమంబగు స్వపదమునకుం ఫట మేష్మీ చనేళొ..౨౬ 

” mn ఓ శ న ry టో | టో క. వినుము వరితుత్తూ ఈ వనజాతుం డవతరంచు $ భవ, 
వినిపింతు శూరనాముక, జనవత యదువంశి విభుయి $ సత్త (ము వాంగకా౨౬| 

క. నివసం క్ మథురానగ,రవరంబున నతయ మాధుకరములను నామం 
బు వజలందగుబెళంబుల, సవిధిగం బాలంచుచుం'డా 4 జనరంజకుండి. ౨౭ 34 

తే. కళూరనేనబేళంబుల $ నాబగుమోటు 
మున్ను పాలీంచుచుకా భూరిశభోగములను 
గుడుచుచుండెస్తు వనజనేత్రుడు పర త్స 
రుండును నగుచక్రి యవురిం $ బొడమి పలసె. ౨౭౮ తేలి 

క. ఆమథు'రానగర మె యదు భూమండలపతులోకెల్ల $ బూజ్యమపో శ్ర 
థఛామ మగురాజఛానిగ్క నై మహీతయశింబు గాం $) హాంకృవాచతికొ. ౨౦' 36 

క. ఆనగరంబున శూరున్మి సూనుండు వసుబెవుం డొ "కట 4 శుభ లగ్న మునళా 
మానిని చెవకం బండిలీ, య నవవధు పలసులాడి $ స్యందన మె క్కెకొ. ౨౬౮7 

క. అరుగం బూనె౯ దనదగు వురి కత్తటీ నుగ్ర్ర సెనోవు త్రుంయిం కొంసుం 
డురుముదమును దన ప్రీయస్మోడరికం గల్లింవంబూని $ దః సరకు. ౨౯౪ లేర 

న్, వెండ్లి కాలంబునం $ బ్రయబంధు ప రథరళ్షులం బట్టనాౌ $ రమ్యరళి 
ననెడువంశాఇారశమును సార్థకము"చేయ సావఐర్థరశళ్శుల $ సంగ్రహాంచి 
రథమును దోల నారంఫించు నాల్లువంద లయరదంబులు $ తన్నుం గొలువ 
*దేవకుం డత్తజి $ చెవశీబేవిక నరణంబుగా మృదు? ఘహైమమాలి 

తే. శాంచితములుగం దగుముదళవా _స్పీవరము 
లను జతుళ ఇతీసంఖ్యల $ ఘనతురంగ 
మములం బదివేల మణి శతాంగముల మూయ 
నాటబుశతముల సం ప్రీత 9 నప్పు జొోసరగి ౩౧ 

1 

39 
1. “వివావాకాలే రథరళ్ళి గవాణ మళత్యంతబంధునా కార్యమితి దర్శనా ర్థమ్” ఆని వంశీధరి 

వ్యాఖ్య. 2 జేవకుం డనునది యంగ్ర, నేనునినామాంతరము. 8 “రథానాం చ త్రినట్భతమ్” అని మూ, 



౧.] దళమస్క ౦0 ధ ము. 15 

డు, అంటిన గందిపోను నన 4 నంగము లొప్పంజెలంగు నట్టివా 
బ్రంటుల రత్న భూపషణనిశకాయవిభూపితగా త్ర లక్ష గనక 
మింటం జరించు నచ్చరల $ మించినవారల చెండునూర్ల నా 

కంటకసూదనుం డొసనరెగ 4 గాదిలికూంతును గొల్పువారలకా. 3 ౧౮ 40 

క, తనయారత్నమునవై నింతనరానితమిం జెలంగు 1 థాత్రీ, పతి భ 
_ర్రను గూడిపోవు న త్తటీం, దనవిభవా ర్త ముగ నిచ్చ దృవచయంబుకా, 3౨ 

క, నూతనతరదంవతులకు, నాతతమంగళము గల్లూన ట్లొక్క_ట నా 
భూత లవతియానతిం దూ ,ర్యాతతనిసాన మొచ్చె 4 వారితరముగ౯. 3౨4 42 

న్, శంఖమృదంగనిశస్వనములుదుందుఖినాదముల్ జనులెల్ల $ మోద మంద 
నావ్రయాణంబున $ ననుదుగమిం వెను; గంనసుం డంతటను బ్ర్రగ, హాములగుమి 
వదలి నేర్చున రథశవర మతివేగముగాం బోవ్రనట్లుగాం $ గడస్రమండ; 
గంసా! యనుచుం బిల్చి 4 గగనంబునుండి వాక్కొ_క్క_టి వీతెంచె నువిదమిన్న 

లే. మైన యీదేవకీదేని $ యష్టమమగు 
గర్భ మంతేకమగు నీకుం 4 గడుజడుండ 
వై సహోదరి కూర్చున్న +స్వందనమును 

గడపుచున్నా వు మాందటి క్రమ 'మెలుంగక. 3౮ 42 

చ. అనుటయు నాలకించి ఖలుం $ డై యఘరూవుండు భోజవంశపాం 
సనుండును నె నై నకంసుండు నిశాతకృపాణముం జేతం బూని యి 

ట్లానరుచు టింతయేం బొసంగు $ నొక్కొ. యటంచు6ం దలంప కాగ్రహం 
బునం ద్వరంబాజి యాభగిని $ వూజ్యమనోహరశే శేశబంధముక్. 3% 44 

2న కరమున బక్క; నవ్విధముం 4 గాంచి స్వజన్మ మునక వియచ్చరో 

త్క_రములు సాధువాద్యములం $ గను మ్రువిభూ తియుతుండుగా నగు౯ా 
ధరణి నటంచుం జెల్పుటను $ దామరనోతు(డు పుట్టంజాలు భా 
గ్యరతిని గాంచుటకా శమము 1 గల్లినయావసు దేవు? డల్లనా. 3౫4 45 

తే. వవగల్దించుకార్యంబు $ నిట్లుచేయం దలంచియున్నట్టై క్రూరుని $ దన్ను 'నింద 
చేయుదురు మాననులటన్న 1నీద్దు లేని, యాతురుని సామమార్ష వాక్యములు పలికి. 

చ. మనమున బాధ చేనెడు కుగమార్లముం గోధము మావ నెంచి మె 
_త్తనివలుకుల్ చెలంగం దన! తాలిమి రారతయుం గార్య కారిరై 
కనంబడం టల్కె; భో జకులకము, యశోస్క_ర, కూరవారమా 
న్యనిఖలసద్దుణాకర! విీనందగు స నాపలుకోొక్క. డి _త్తటీ౯, 3౬4 47 

1 “దాసీనాం నుక్షుమారీణాం” అని మూ. 2 “వను దేవో మహాభాగ ఉవాచ పరిసాంత్వయకాో 
అని మూ, నక్క ని వాసైణ దైవ తైరానకదుందుభిధ్యనికరణాద్భావిభగవదవతాశేణ శక్యత్రతా తొకారతా 
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క. నీవు కులీనుండను మతి, భూవిభుడవు శ్రీని జంపథబోలునె? యందు౯ా 
దేవకి నీ సీతోయబుట్టువు, పావనియు నవోఢయు నగు $4 భెవింను మవళొ, 3౭ 49 

నే. అడుతో యుట్టువును జంవన ర మగునె, యందు ఏ నివ్వుడె 'పండ్రియెశయాసులతు 

ణములతో ాడియున్న దోమీమతం జూవందగిన దే కొని చంక గాయ ఫ్ దుసుమ్ము. 

చ. మరణము భీతిదంబగుట 1 మామకవి గ్ర వారత,ణాళ విరా 

తరుణిని జంవకుండ నిట $ ధర్మము నెంచుట యొట్టు లందుపవో* 

నరవరపు త్ర కా! వినుము 1 నావలు కొక్క_టి దెహథాగుల్రై 
వరగాడువారి శెల్లరకువర్ష ముతోడనె మృత్యు వొవ్చుం జూ. 3౭౪ న) 

యి 

ఉ. ఇప్పుడొ నూటువత్సరము 1 లేగినయప్పుడొ ప్రా పాణికోటికీం 
దప్పక కల్లు మృత్యు విడి $ తథ్యము; చేహము  పంచగం గనం 
బొప్పడి 'యున్నకర, గతిం 4 జొగ్కు.చు "దేహి స్వగంతశ్ర,పీ పానగేకొ 

'దెవ్చున నూత్న చేపామునం ఫ$ చేజము నించుచ ాస్తనాంగముళలా. 3౮౪ త్! 

క. వదలును పెగంబునం బో,వంద లంచుప్పురుషుండు ముందుం 4 బద మొక్కలు స 
ట్టి దనళదిరము సుస్ట్రతి, నొదవంగాందేనీ ఇెనుక 1 నొప్పు వపదంబుకొ. నల లల్లి 

క. కదలించి యరుగు నంతర్క మొదవదు వానికిని భేద 4 "మొక్చకయుంగుం 
గద విషయద్భ్యయమున క్కియ్యడి గన్సడుం దృణజలూక $మందుం గంసా. 20 

చ. తనువున ముందుభాగమును 1 డా మెలమెట్లన నెత్సి యొక్కచో 
ననువుగ నుంచి వెన్నం డగూనంగము నె శి  స్థలాంతేరందు నొ 
యన సుఖవృ_ త్రించేరు నటు 1 లాత్తక్ళశం. బుక గృసంగతికా 
గని నిజపూర్యచేహమును $ NX గ్రన్నన ఫీడును ₹ దీప భూగరా. రోం 14 

*సి, తనువు త్యజించుట $ గనయబడు వేజొండు తనునుందాల్బ్చుట గనణథదగకయుండు 
నన్న సంశయమును 4 హత మొనరిందగాం దలంచి యిట్లను రాజుదర్శనంబు 
గనంబటు6 గ న్ను లకును మేం ద దృవిభూతి వినంబదు నీెరింట శ పేల 

సంస్కార మది మదిం 1 జక్కలా నోటును దానినే తలంయచుం 4 దదనుగుణము 

తే, ఖైనరాజాదిరూవముల్ 1 గానంబడల, నదియు నేనని యూహించు 1 నద్దిపొంది 
నట్లు తలపోయు నిద్రయం 4 దవపగతసన సః తిని బురాతన? వహనము? $ ME, 

న్ు గ్రా 

క. జీవుడు చేహాంతరనును, భావించుచుం బొంది వఫూర్య్రవర్ష్మ గ ము వనలుకొ 
వె డా వదలునస్టు ఛయశో , కావిలచిత్తుండుగాక 4+ యలరుం జుమ్లా. ళం గ్ 

ల్ “స్వప్నే యథావళ్యతి బేవామోదృశక్” అనుక్లోకమునం నలయర్థ మే యిందు మూండు 
పద్యములలో వి _స్రరింవంబడినది, 

# 
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క. తనువును పెజొకదానిం, గను కెట్లనం బూర్గజన కర ము లెల్లం 
దను బురికొలువంగ నూతన, తనువుం దత్కర్మ ఫలవిగతానము నొందకా.రం౧ 5/ 

సీ. తగినదానింబొందు; 4 దానికి గారణ మేమనం జెవ్పెద 1 నింక వినుము 
సంకల్పము వికల్చశసంజ్ఞి కవుగువికారములకు లోనయి $ యమరు మనసు 

వంచన స(సమయమం $ దంచితపంచగుణవిషయములయందు $ వివిధబేహ 

రూవముగా మాయ 1 ప్రావింసజేయయా వానిఫలంబుల + వరుసం బొంద. 

తే, బో బోగ్చహీం చయునాకర్శ సనక బిక్క 

వో మ దెట్టి వేవాంబును $ సొనంగం బరుగు 

విదుచు నెద్దానిం చా స స్మర్తశయించునొ ౩ యటు 

'దేహియును దాని బొచ్చుచు 1 దేహము గను. ౮౨ ర్రి 

క. వుననే నే నని తలచు, మననునె సాయముగం గొనుచు + మట్ జన్మించుక్ 

మను జేంద్రతనయ జీవుని జననవిధం చిదిమి యనుచులేజను( దలపోయకా. ఈ౨ 

చ. కలుగునుగాక దేహమది $ కర నళంబున దానిరతునై 

మపినమునెన "ఫారములు $ సూనక 'చేయుటు యు ౨ క్షనంచు ని 

ముల బలయకంగం బూనెవవొ $ భూషకువమూరక! చందన ద్రముఖ్యులం 

గలిగిన "తేజ మొక్క_ట నఖండజలానృగ మద్ద టాదొలక, 60 

క్ల వతిబింబి )0చుచు ననిలున్సి గతీకం దగినట్లుగాంగం $ గంపము నొందు౯ 

మతిః డలం సత్య మెట్లగు?, &ీతిపాలా! 'యటులె దేహి 4 చిత తృతనువుల౯్. ౮౨౪ 

. తేన యవి'ద్యాకల్చికతముల నానావిధగుణయు_కృముల రాగశగుణము చేత 

నొంది యియ్యడి నాది $ యిందు నేనుండుదు ననునభిమానంబు+నందుం జుమ్హు; 

తలపోనీ చూడ నాశత్మకును 'దేహాధుల యథ్యాాసమున జన్మ 1 మగునటంచు. 

'జెప్పంగంబడు మజీ 1 చలు నన్యోన్యథ రథా్యసమునను .జవాదిధర్త 

తే, ములగుకార్భా దు లాత్తయం $ దొలనీనట్లు 

కల్పితము లగు. దద్ధర్మ ర శగణ మనంగరథ 

జనెడుప్రేమాస్పద త్వాదుశలును దనువ్రుల 

యందుం గల్పితములేె యంచు 4 నరయనలయు. 'ఈ3 62 

క. కనుకక్ మృత్యువుం దప్పిం,వను జేయు.వ వృయత్న మనువుశ+వడదని యెొజుంగం 

జను; గంసా! యని సామం,బును మానురు "భేద. మనంగరబొలుచు పథమున౯. 

క. బ్రంచుక వినివింంగ మది, నెంచి కుమారా! .ముదు_క్టి నెన్ను మెవరిశే 

నించుక ద్రోహము చేయంగ్య నెంచుట సరిగాదు తత్త్వ మెజటులయు టదియె నూ. . 

క్ష తసచేలు టకు: బరులకు, నొనరించెశు ద్రోహ మదియె 4 యొసంగం నళుభముకొ 

గనుకళా స్వాత్మహితంబును, గనం గోరెడాహండు చేయగల యహీతను౯, 

శాం-గాగ రి 

am 



15 నీ శ తౌండవక ఎప్షఖాగ వతము [ఆ- 

క. పరులకు వాని నొనర్చినం బరులవలన వోని గట్లు: $ బలు హాోనికో 

బరంగం జేయనివానికి ధరం గలబే వరభయంబు 4 తలంస్రుము మదపలోళా, ఈర 

చ. కనుగొనవయ్య దీని నిది $ గాదిలిచెల్లెలు ముద్దరాలు పు 

శ్రీనివ లెం జూాడంగాం6ం దగును $ దీనయునై. కనుప దీనుల 

జనులను వత్పలత్వమున $ స సంతతముం గనుచుండ ను ఏ చం 

పను దగునే వివాహవిధి $ భద్రయములొంచంగ నర్హ్హయు కదూ, sp (i7 

క. అని యివ్విధిని వి బరీకీ, జ్ఞనపాలున శిటుకపబచి 4 నరగునం దపా 

తినిఖిలవృత్యాంతము ద ు,ల్పును బూని శుకాఖ్య యోగి! సాంగు వనిమొన 0౫ 

క. భూనాభథతనయుం డిన్విధ్రి నానకదుంద భియు సామ 1 మునే జగం 

బూని వచించినవల్కులు, మానసమును సుంచయమిని $ మాం నగ శుక, ౪ ry (1! 

ఉ. దారుణచిత్తుంై. కఠిన(దానవకృశ్వముః: 'జేయంబూని $ో 

పారుణితేవణుం డగుచు 9 నాహషరవాలము డింకకుండ నా 

శక్ర్రూరునిచి_్త _త్పవృత్తి లిం గని? క్రొంకక AY వసింప need .! i ned 

ష్ మూనె నం చెజీ(గి 1 యెవ్విథి పీని మనల్బ నానక్, Hey 70 
Eons 

క. అని యానకదుందుఖి మనమున నెంచుకుః ట్రే యకుకిని 4 బొతమినన ష్య 

బును మాన్సునుపాయంబును, దవమణి ఇడ చి యిట్లు 1 వలల తె లొ, 

మ. మతిముంతుం డగువాండు మృత్యువ్రగ త్రికా$ మానృంగం బరా వంగ గనక 

జతనం బొవ్బంగ నాత తృబుద్ధిబల మేచం'దాన య. నా 

జతనం బెల్ల ఫలింపకుండ మృతి ఊసేగచం బూనినకొ డీపీ ని 

హ్కృతి గావింవని తప్పునుండి తొొలంగుకా క గ్న గ్యేందుం 7 గావించుటకొ, గ 7 

ఉ. కాంతకు మృత్వ్యువై. తేగినోకంసునగుకా సుతకం_క్లీ నిళ్ను కం 
చెంతయు నమ్మం బల్కి_ మృతి $ కెంతయుం గుండు మకీయళగ్ని య డ్ 
వ్పీంతును జూవునుండి; మతే 1 ప్రేయనికి౯ా సుతు లున్భవింతురే 
నంతట నెట్లు గావలయు 1 నట్లన భార్యయు నిష దక్కులా, రోంళ 7a 

క. సుతు లుదయింవకము చే మృతిరాపగణానయణుడెదు 4 నితంయ ట్రగిర యాః 
మీతినుండునే su 'నుతేలకా వాగ్దానరీతి $ సూన్సత మగుం గా, కోలా 74 

కనీ తనయులుగల్లి యిశతండును జానకయుందునే మత్సుతుం 1 మ బలుండయి 
 యోాతోేనిం జంవీన 1 సీకృతి సఫలమా నిట్లు వివర్యయ 1 మేల విధిని 

_గారాదు! ఎాఢుండై కీ కాలు నీకంసుని మద్చాలకుం డెట్టు కు 
ననుళ ంకయేటేకి 4 వనితకు దీనికిం బుర్ప్వైడి యస్ట్రమ$వుత్రుం డి 'శగనిం 

Er 

లయం బేల 

విషర్యయో చా కిం న స్యాద్గతిర్థాతుగ్దురత్యయా, ఊపస్థితో నివశ్తేత నివృ్తః పునరాబ 
, శ్రేల్, క 'ఆనుమూలమునకుం నలవ్యాఖ్యానసార్ మిందుం గలదు, 



౧.] దశమస్క 0ధ ము, 19 

ణే, జంపు వనుఖాళ 5 బష్రలు $ సా శ్యంతమందుం దలయ శః కంబులే కాన్ర + దావరించి 
యున్న మృత్యువు ఈ అ గంనా$ీ యున్న మాట, వలన నయ్యడి డి మరలనుూగలుగునేని. 

క నాయారాధం లు క్రణ్, నేయనువ్రున తకయుండిం $ నివ్విధమున నె 

అయోాాయవ నుం గొలప్ర్రాణీస్స+ః యుగతొౌ షప మన్న తగి దర మగునే. ౫౦ 76 

చ. అవలుంం కానన ప్రదిహినావసరంబుస( జంతనున్న చ 

ట నీలు దూువుంప టం లాఎతతికొ దహూయించు నూళ. గాం 
0) 

ఖ్ ళన 

య్బ్చునవుణుం దుం గహాము.. 3 జొచ్చి ఒప+ంచుచుం జంతసున్న వా 
నని వపాయింవసుండుు మటిశనిం వలయంగా సబ్బృష్థ్ట "బాతు పి, oy 77 

క, దినికం గారణ మగునన్సి గొనంబడు నిశా బె ప్రాటగణమున 'కెల్లకా 
దో ససుగుట విడి పోవుట, ఇ నలుడద ముదా ఏర వం సక్. ౧ 78 

3 

క, జననమునకు మరణమునకు గనుగొన౭గాం గారణంబు ? కర్త మె యని తే 
లో 

లును నదియే “మద్యపు బన్సింయును. జక శ్రంటటును బెద్ద ( లోప్పుడు రకు. ౫౧79 
‘Vv 

క, కినుకినె నాగ్, 'ప్రటిజ్జనమ్సు ఘునపాళము సీయంటూనథగాం జూల దటం 

మును జక్క... విమర్శంచుచు ఇ దనమవపకం చొనయు దాని: $ దత్ప్చరమళతయె. oy 

క, బూనుక నెటింగింకాంగాయ బూని మప శప కార ర్వ్టకీమును 'జయంగాం 

దె నంచు బప “మూ సపురస్సర ముగాలో $ మాటలవేతక౯ ౨ 01 

క. ఆరాధిం'చను ముట్ యా, తరి ప్రసన్నాస పనాంబుజస్తుం డగుచుకొ 
భిగువ్రుం జంగం దలంసుడు, హ్రాఎన్ లజ్ఞావిపూసుం $ గోంక్రని నీవానికా. ౨౫౨4 82 

క. వరీకింపించు మనస్సున, నుంయాడుచునుండి కల్పిత త్సాహమునం ం 

బరలగటునవు వ్రు గసంబడ, నర దివకుమూరుతోడ 4 నయముగం బలిశి౯ా. ౫౩ 53 

క, ఈతరుణివలన నీకుకా, భీతయు జేదునపి సౌమ్య! శ వియదభిహితవా 

"క 'కెలీ వను దద్విషయ., మ్థాతన్వికం గట్టంచోవు 1 నెల్లతనయుల౯కా. ౫3౮ 8 

రె il హ్ యస ay దడి “9 fe) క వనుసొధసము Wow నిమి త్తం 

టై కిట్రయోవు వాటు గొకుండంగం బుట్టినపుడ 1 కడువడీ నిత్తుకా. ౫౮ 85 
= 

*వ, అనో సనా పటట నెల్లను న్టము'లే యగుదొరు గాన నీకు సంశొయంబొదవక 
యుండ నెల్లర నిత్తుం గ కొందును గాక యని పలిక్షన. 86 

మ. విని తద్యొక్కులం గల్టుసారము మడికా వీతుంచి యాసోదరిం 
దుసుమం బూనినవృత్సీ మాని వది ఖం $ దోయిట్టువుం గంసుం డం 

త్ర నిజాభిష్టము నెం బి, తుండయి యాత ప్రాణతుల్యకా మన 
వారిలో 

న్వీని నాదెనకం గాడి స్టో యతనిం 1 త్రీ తాత్తుగాం 'జేయుచుకా. ౫౫ 97 

డ్ “ఆన్యోన్యా”పేకయా సర్వేఒవ్యషస్టమా భజేయురితి నర్వానవీ తొక్ పుత్రా నమర్చ్ 

యిమ్యే” అని వ్యాఖ్య, ఇదియే యిందుం గలదని మయొజుంగవలయు, 



జలు దా వను న. 

' 20 శ్రీ తోండవకృష్ణ భాగవతము [అ. ౧] 

i క. వినుతించుచు గృహమునకుం జనిరె౯; మజీకొన్ని నెంలు + జరగా భగం క. కొనిపో? 

ay తుని దనయునిగాం గనందగు, ననుకమభా ౧ ఇన్? సయుయి + హా రిజలవతిలె. మనము; 

ow క. అలండుబేవకీ సుతుం గనంగలకాలము ప్రా పమైసం f గమ్ముగా న గినకా ఆ. అవిజిణా 

1 | అలీ నవలం బ్ర, తివత్సేర, మలఅఘుగు తెసి లుల సుతుల + సతవ న్ర్కతేకలొ. ౫౬ వోయి 

. క. కనియెకా వరుసంగం బుతులు నెనమండ్రుగురం గుమాం 4 నివి వ్వ్ దొలటుతం 

. గనినట్టి క్ర రృమంతుం,డేనుతసయుని సస్ఫతఖభితి $ కొత్తే నడయచుల. ey ౪0 క. విలువని" 
గ /? 
i క. ఆనకదుందుఖి వఖొని, తా నతికస్ట్రముసథ గంసకధ రణ గంనగుకొ ముల . 

. నూనక యర్పింపెను; దుదూ సనాథుయి చంపు ననుము 1 బుద “వభంగాంముకోొ ౫౭ క. ఏకాంత 
| . gy 

om న y జ ఆక We గమ్ క. ణ్ అన్ wun శ్వ, లని " రి 

a విన్స్ ఓపరిత్సున్న ్ రపోలొత్త తమ! మృత్యువునగు నట్టు అచ్చు అనుగు. నన యెకిరణ 

ద "పాము “సూనృతసంధు)లె మాన్వు౬ అండ స్పహాం | బగ ET కర మి అసం పసింగి అ టే న్. వ్రజము 

గ ఉవ్లీ ప్రీయవుత్ర లాలనా$ పేతు. యెొవ్విథ మానే నంద వో ఫొ గనంటెతడరయనో'కలడ వార లవ 

తశ త్తషంబు ్షతౌండు $ తలపోయ లేనని యెటీంగిన వారక 5 న పహ్ట మెన దేవకి ల 

తే. డొకయడు కల్పునె! తానె సత్తీ త్త కుని గొసుచ 6 నంద కె” 

1. శ అధ నాప్ 

. కొనిచనియుంగాని స సని సక్యంబుకోజ సెటంచు జనితు₹ 
J Mn 4 a ఇ 

YE నటు తలవంగ6ల జను నందు+పము పినుము. ౫౭౪ (ట్లో *క జనవ 
. య జట 

me క. జననాథ! నీచనరులకు, నొనరింహఃగ రని దెద్దికయయుందుంనం!! బాం అగా దానను. 

' యను బూన చేవకియు న్కెట్టనుహోూదముం జూ? జా లి 4 నండువొ యమో. ౫౭6 చ. హారి య 

. క, మతియందు హారి థరిం ఎడు, నతుఓతగుణవంతు 3 సశయిట్రినముట క హరతన 
mm త లో జ ల Wn ఇత వ్ల టు ఈం మ్స ww ల జ గా స 1 

. టితణక దు స్తస్టిజ మెయ్యది, తుల నగు తఅలవెయునము్యు $ ౪ పొం ధ్ కె. ౫ సుర లో 
sow ఉం అలాని ( లో eo మీ న రహా 

oe = J 

5 చ. తనయుని చెచ్చియున్న హరోత_త్త త్త ‘ మేఠవీంగిన శె "థం గించి యాః 

. తనిసమబుద్దికీక్ మిగులం + దథ్యృపథం౧బునం గల్లుసష్ట్రంక్ క. భగవంత్ 
వుగం దీ 

మనమున దుష్టిగల్లీ నృపహమండనుండై తగంకి సుం తంట నే 
ల | న! 4% జ | or. 

న్ర్షషన ముఖమొప్ప నిట్లనియం 9 బొమ్లు సమాఘమునిం గూడి యింటికకొ. ౫ ఓల చ. మునివళి 

mn ఉ. ఈతనినుండి సాధ్వస మదింతయుం నట్పదు నాకు వపీనికికా దను వం 

| . (టాతగం బుట్టు నష్టము. డశరాతి గద? నను జంపునంచు న మును C 

| తోతతవుష్యురో.క r విసనర్వ్మ్యొను వాననె చంవువాండ ౧) చును డ 

bn వీతనయుకా సహోదరికి $ సింగు. నావుడు శె "6 హృష్టుండై. ౬0౦ ర్ట చ. కరుణ డ్ 

న l “దేవకీ సర్వచేవతా” అని మూ. “సర్వస్స ర్వాత్తా భగవాచేన ran యస్యా?” అని రకము 

" వ్యాఖ్య. 2 “మృత్యవే పుత్రం కథ మర్వ్చితవా నిత్య పేకమొయామావా” అనుదాని కిది తెలుంగు. న 
in 8 “కిందుస్సహం ను సాధూనాం = సాధూనాం సత్యసంథానామ్” ఆని వ్యాఖ్య. ఓ “పుత్రలాలన é 

| సుఖాపేమో కథం త్య శ్తేత్యృత అవా” అనుదాని కిది తెలుగు. " నా స్తీతి భావ 
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క. కొనిపోయెద నహ్రేయన్కి తనయుం దోడ్క_నుచుం బోయెం $ దద్యాక్కును నె 

మనమున నమ్మక 'మోదం,బును గాంచకయుండె దుస్ట్రభూపతి యనుచుక, ౬౦౪ 

ఆ. అవిజి తాత్తుం డనుచు 4 నాత తృ స్థిరత్వము, "లెనివాంజె యనుచు $4 దాని నమ్మి 

పోయి నొంద రాదు $ పహాతమతి ము వేళ, శేమి వోనిచేయ $ నెంచునొ యని. ౬౧ 

రై నారదుడు కంనున కువచేశించుట. థ9ఆా- 

క. విలువని వేరంటముగాం గలహాశళనుం డనెడుపిరుదుం 4 గాంచినముని యి 

మ్లులం గంసుని గన వచ్చను దెలుపుటశై హితము దివిజధీరులపూన్మి౯. 99 

క. ఏకాంతంబునం గంసమ్మహీ కాంతునితోడం బలికి $ నెలుంగవు కంసా 
'యేకరణి 'చేవయత్నము, నీకొజ్లకై సాగుచుండు 1 నిత్యము వూన్కి_౯. ౬౨ 100 

సీ. వ్రజమునం దగియున్న రమ్యత రాంగులు నందాదిగోపకనాయకులును 
'పౌరలవత్నులు $ వసుదేవముఖ్యు లు వృష్టివీరులు ్ట్ రి వెలయునట్ట 

దేవకి లోనగు; తెబవలు డవాం ములో బుట్టినారని స్ట తెలియవలయు 

నంద నె రులకు లేమందుం6 బుట్రినవార లమశాంళ సంభూతు 1 లగుట నిజము 

తే. ఏరిజ్ఞాతులు బాంధవ$వారములును, మణ్యుం దన్ని త్రములు సురశమహీతభాగ 

జనితులే సుమ్లు; కంసని+4 న్న నుసరించి, యున్న వారలు దె దైత్యులై $ యొవ్వువారు. 

క్ట జ్ఞానములేమి నెటుంగను, భూనాయక! వీరలే విశ్రబుధు లని మోరల్ 

ఉఊనవులని భూభారముం బోనడవంగ చె దై.త్టేవారేముం ద్రుంపంగకా.౬౩౪ 102 wy 
చ. హరి యవతారముంద౦ దివిజూవళి కోరుట చేవకీమనో 

పహరతనయత్వమొంద నతం $ 'డాదరణంబున నొవ్వుకొంటయు౯ 

సుర లొగి స్వాంళరూవముల $ తిణి జనించుటయుం దలంవటే 

క రహితబుద్ధివై తి వని $ గట్టిగం జెప్పెను నారదుండట౯. ౬౮ 108 

క. భగవంతుం డై ననారదుం డగణితమహిమాథ్యు డౌట + నమరులపని నిం 

పుగ6 దీర్చంబూని తెల్చిను దగునిది యని నమ్మి కంసుథా ఆ, తీ వతియుకా.౬ర 104 

చ. మునిపత నారదుండు చన $ మోమున విన్న (దనంబు తో 

దను వధియింపు 'బేవకికి $ ఊానవవై రి కుమారుడై జనిం 

చును యదువీరులే సురలు $ కూరుల దైత్యులం జంపం బుట్టిరం 

చును దలపోనీ య త్తటీనె $ శూరకుమారుని దేవశీసతి౯ా. ౬౫ 105 

చ, కరుణ వొజుంగి కృంఖలనిక కాయములం దగిలించి మందిరాం 

తరమున నుంచ దత్సుతులు 4 తప్పక తన్ను వధింతు రన్నతీ 

వరమున బుట్టినంతటనె $ వారిజనేత్రుండె యన్న ళంక ఫీ > 

* “ఉధయోరపి భారతి” అని మూలము, “బ్గా జ్ఞానం తత్రారత భారత త్ర్వాచేవైకజానం తవ 

నా స్తీతి భావః.” దీనిసారమే యిది, 
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co 

క, 

క్ర, 

*నీ, ఉత్ప _త్తిలయముల 1 నొగి భూతసముదయాగతగతులను విద్య + మతి నివిద్య 

| ఆదు రాత్తునిం 

Fo 

జస శీ 'తాండవకృష్టభాగవతము [అ. 

కరకరవాల మూని హతోకంఠులం జేయుచు నచ్చ ప్రైల్మిడి౯. ౬౬ 106 

పరుల ప్రాణంబులను దమ ప్రాణములకు, దృ_ప్తిచియుట రాజుల కెల్ల నైజ 

: వ నవనివతులు, జనకులను భఖభెత్ససిత్రు,ల: +) జంపుచుందు,. మట్టిలుబ్దులు తఅచుగా 4 నవనిపతులు, జనకులను ('ఖ్ర్రూతృృను త్రం $ జంపుయుండదు, 

పూర్వజన్మ ౦బునం శ బుండరీకాయునిచే వాతుండయి బలో1ళ్చాహాములను 

దగు కాలనేమియే 4 తానని యీజన్మమున భోజకులముసం 1 బుట్టితినని 

సురమౌానివాక్కులం 4 బరికంచి రమెణ్ంగి యాయిదువు లతో "ది 4 మా 

యంధకయదుభోజు $ లాదిగాయగలవారీ కథిపుండై తనతండ్రి $ యైనయటి 
ప 

. య్య్ముగ్య నెనుని బంధించి 1 యురుతరబల్క మలరలగా శూరనేనాఖ్యములగు దిక్ 

ములను చానె యభీస్టరీగతుల సుఖైక్క పరత నేలుడునుండ భూ3పొలచం దృ 

నట 

ర0౦డవ అ ఛాయ ము, 

. అని తెలివి శుకనముహోముని, జనవపతికకొ మజియు: బె చ్బ $ జండబట డై 

జనవిభుండగు కంసుడు ద్కుర్ణ నవరివారాన్వితుండయి శ ముం పొలీంమకొ. y 

బ్రై౬ంబుండును, బక, చాణూర, తృణాశ_ర్హ మవశళ న, ముష్టి 

'కారిస్టద్వివిదులును, గళ భనుకపూతనలునుు, మణీయుం పక్కండు, దుష్ట 

భూపాలకులును, బాణనరకాసురాది రాతుసపిములును సేబకులై మిత్రుల 

సాయవడ నుండిరి. మాగధుం డగుజరాసంధునా, శ్ర యంబుస మహాబణవంతుం 

డై యాదవుల బడరానికష్టములపాలు చేయుచుండె. వారిజ చీడితులై 
యాదన్రు లందు నిలువజాలక కురు పొంచాలేకయ శొల్బ విదర్భ నివధ 
విదేహ కోసలదేశంబులకుం బాజీ యందోం దలదాయుకోనిల. కొంద అందా: 

గంసు నాశ్రయించి కొలుచుచుండిరి. 36 110 
go TTC: జజ rae దేవకిపు తకు లార్వురు, దవమునీంద్రాజ్ఞ చేతం $ దీవ్రమనీషుం 

డౌవసుథాధివువం దెగ, శవైస్తవ తజ మొవ్చం 1 జెటయశడముపునకొ. ఈ 111 

దాని ననంతాఖ్యముగా, మానులు వచియింత్రు స్వవమంబగు గర్భం 
బౌ నది హర్షము శోకము మానసమునం గట్టంజేసి 4 మానిని కంతికా. ౫ 112 

యనునాటువిషయంబుూలను నెటంగినయట్టి విశ్య్వాత్త్మకుం డగువిముమూ ఫ్రీ 
గా న తీ rani 

తను నొక్క_నినె నాథుగణడని నమ్మియున్న ట్టి యదావంళి భీ వ్రుం.కు 4 సతదు ౦ “త్తు. 

డైన కంసునినుండి $ యనవరతము గల్లు భయము నాత్ర సెకింగికీపా 
లీ 
గ 

ఆ. దన్ను నాశ్రయించి శ తన రెడు యూగవమాూాయను దలంచి యిట్టు $ లాజ్ఞయుసె 

తాటి 

సకలశుభము లొసలిసాధువులం బ్రోచు, దేవి! వ్ర జమునకునుకబోన్ర sh, yA” 
Re స | నో గ 

గట 

* “విశ్వాత్థా అనుమూలమున కిది నివరణమని యెొజుంగునది. 
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ఉ. గోవులచేత సాధుతమ 1 గోవకసంతతివేత నావ్రజం 
బేవిధమందు లోవముల 1 నెన్న కయుండలయ జెల్వువిాలు నం 
జే వసుబెవవత్నియయి $ యెన్ని కం గాంచినయట్టి రోహిణి 
దేవి వసీంచియుండు వసు$జేనోని తక్కినభార్య లందటుకా. ౬౪ 114 

క. కంసుడు దుష్టుడు గావున, హింనీంచు నటంచు మదుల $ నెంచి ద్రైదుక మో 
మాంసను జేయుచు సువ్రత, సంసిద్ధిం గోరి వివరీసంతతులందుక౯. ౭ 115 

క. గిరిబిలములయందు వనిం,చిరి చేవకిజళరమందు 1 శేషాహ్యయమై 
వరమ మగునాదు తేజము, తరుణిగర్భం బనంగం 4 దనరెడుం జువ్వా. ౭4 116 

ఆ, చాని నళ్షై తిగిచి మానిని! రోహిణి, యుదరమందూుం జక్క 4 నునువు గర్భ 
మళ్లై తిగువ బ్రదుకు $ నెట్టు లటంచు ళం,కను గనంగంబోకు 4 మను మదాజ్ఞ. 

సీ. అవ్వల నవకాళ $ మనునదిలేకుండ నంశంబులను బ్రహయాదిగాంగ 
* స్తంభవర్యంతము + చక్క. వ్యాపీంచుచుం బరివూర్ల మైనరూ1వమున నేను 
దేవకీవు త్రతం $ దేజరిల్లుదు నీను నందవత్ని యశోద$యందుం బుట్ట 
గలవ్ర; వుత్ర్రాదులం $ గాంటీంచుభ కుల కీశ్వరివై వారి $ కెల్ల కామ 

లే. ముల నొసంగుచు ధూవబశలులను మజీయుం 

బెక్కు_ నుపహారముల వారు 1 వ్రీతి నిన్నుం 
బూజచేయంగ నుందువు 4 భూమి నీకు 
స్థానములు నామభేయముల్ 4 చాల నలరు. ౧౦ 118 

క. జను లొగి నేవింతురు నిన్న నూనభ కుత్క_టమున 4 నాయాచోట్లకా 
వినుతింత్రు, దుర్ద విజయయు, నని 'వై స్మవి యనియు గుముదశయనిమాధవి నాక్. 

సీ భద్రకాళిక యని 4 భక్తిం జండిక యని నారాయణి యనుచు $ శారద యని 
యంబిక మాయ కన్యక కృష్ణ యనియును మజీయు నానావిధమహితనాము 
ములం గొనియాడుదు 4 రిల నెళ్టు సుందరీ మది కృమమ్లున $ మహిమ మున్నె 
యందువో వినుము మాయాదేవి గర్భసంకర్ష ణంబుననె సం$కర్షణుం డని 

తే, వీలుతు రాతనిలోకంబు 1 వ్రీతినొందం 

చేయుటను రాము డనియును 1 శీతిని బలము 
గలుగువారలనుకా మించుశకారణమున 

బలుం డటంచును బేరులం + బడయు నతడు. ౧౨ 120 

చ, అని భగవంతుం డాజ్ఞయిడ స్ట నట్టు లె చేసెద నంచు విష్ణునా 

* “ఆధావా మంశభాగేన దేవశ్యాః పుత్ర తాం శుభే అని మూలము. “ఆంశైశ్ళ కిల 

ర్భృజ లేఒథితిష్టతి సర్వాక్ బ్రహాోది న్తంభవర్యంళా నిత్యంశ భాగ స్తేన పరిపూళ్లే న యా పేణేత్యర్థ క్రి 

అని శీధరాఇచార్యులు. - . . 
లో 



26 నీ ౮ తాండవకృష్ణభాగవతము (అ. 

చ, సరనిజగర్భుయ౯- బరమశళంభుయ నారదముఖ్య వానులుకా 
సురలును వారినేవకులు 4 తోణియు వెంబడి "రగ గావముముల్ 
గురియు మవాత్తు ఈూరసుతుకోమలిగర్భమునం జెలంగు శ్రీ 
హరిని మనోజ్ఞ వాక్సముదశయంబున నిట్లు నుతించి రాదృతి౯. ౨౫ 139 

అర బ్రహ్మాది దేవతలు చేవకీగర్భన్థుండగు శ్రీకృన్ణుని వినుతించుట. తా 
నీ, సత్యమై తనచెడు 1 సంకల్పములుగలవానిని సత్యమే స వర్ణ మైన 

5 ఆప అద 5 అ Fr WM fF YON సుం యువ వొవీనాధసముగ $ భాసీల్ణయలగాంజేయువానిని సృష్టిగం + క్రైాన్సమయము 
p a న వ జ తు చే హే నందును బ్రైళయంబు స్ట నవ్వల స్ట్రతనమయంబునందును ఈ] ఫ్ వలల "ఉష్ 

శన ర్లీంచువానిని $ వారి తేజజ్బ్భథు( అనిల మాక "థొ. 4 వము: భూతు 
Ge 

తే, పంచకమునకు హేతువై $ పరణసవాని, నట్టివంచపమునయందు 1 నంచరగతుం 
డైన వానిని సత్యసోత్వం బనంగ, నలను వానిని EEG fia నవాని, sy 141) అ (1 

ly, సూనృత వాణి బుతం బనంగా నెగడును సన్యమె యనం “౨ సమాసం 
గానంబడునడియగు మట్, *వానికని బ్రన్నతృగుం డగుశవాని మస కక్షల, DY 

క. నిను భగనంతా! శరణం, బని వచ్చినవార నమిటగక్యు 1 కనుల జగ 

లనమున మత్తుల్యులు నను, వినుతింపల నేల యంచు $ విళ్లు+! ధఏసదో. ౨౬. 
y 

క. పరమేశా! యిట్టనకుము, వరికిందంగ సర్గలో కకసాలుడ నన నొ 
క్క_రుడవె మే మెల్లను నిను, శరణం బని నమ్మియున్న శ1జనులము సుమా, DE 

క. నీకు న్యతిరేకముగా, లోకములు వేను నీహోలుంగున మే మో 
శ్రీకలికా! తగువారము, నీకం'ఖకా శరణ మొప్ప నేర్చునె యొచటణా. ౨౬. 144 

౭6 - ఈప్రపంచమె యాదోనృతుమై యొస్పాగు వ్యస్ట్రిసమస్టి 21హూ మగు నగ్ని 
పృకృతియే దానికిం$ బాదగు సుఖదుఃఖము అలనువుడ్హమి "రెందు $ గ విగెయుండు 
సత్త రజ _స్తమస్పం్ఞి కగుణములు మూండును దానికి $ మాలు టన 
భ-ర్మార్గ కామముల్ $ తగుమోత మననాట్టు గనముకౌ భూరుహరాజమునకు 

తే, నిం ద్రియములైదు శ పదు 4 లెజటులగంజాలు 
విధములగు మత్తు దప్పియు $ వివ్రులశోక 
'మోహజరలును మృతి యనం బొలుచు నాటు 
నూరు లనెడు స్వభావంబు + లొవ్వు మణియు. Dey శన 

గా గా ా 
క 

wl arian గుణా nx సత్యస్య యోనిమ్=సచ్చ తచ్చ నళ్యం భూతళపంచకహ్,'” అని ప్యొఖ్య, శ “సత్యం చ 
సమదర్శనం బుతం చ సూన్ఫతా వాణీ కనిఖిః పరికీ_ర్ణితా” అని శీథరాబార్యులు, డీనిసారమే 

కథ నో ళ్ 
ల యిందు గలదు. బి బుతనత్య శే శ్రమ అని మూ, నేత్రం నయనసాధనం జీతారం వ్కవర్హక మితి యావల్ ” అని వ్యాఖ్య, క “నను భవంతో౭సీ లో శేళ్వ్యరాః మత్తుల్యా నీవ కిమితి భూం శ ణం వ్రృపద్యంతే” అనుచాని కిది "తెనుంగు, 



౨.] దళశమస్క 0ధ ము. లగ 

నీ, త్వజ్యాంసమధిర మేద స్పులు మజ్జయు 

నస్టులు శుకింబు 4 ననెకు నేడు 
PP EE థి తువుల్' వై పొరల్ $) భూతపంచక మనో ఇ 

» లా జ ల మ ఖీ , బుద్ధ కిహంకారముల్ $ పోల నెనిమి జలం స్మ 
పయు విటవములు మజీయు నపరంధ ముల్ fe . (i 

wf. హాటే శో న గ్ తో / ్ష్ ' “ “ప | నవక్రటరములు వొ?+ణము సపాన ని ల తాం | 

మును వ్యానము సమానము నుడానమును గక |. తగన . i 
కటు టల , య | రము నాగపెవద*+ తములు కూర . న్ నస చు i వ్ 

యీ ॥ లు ల ఇ ల ల ళు భలే | . a pa 
ఆ. మును ధనంజయము ననంగం6 $ జను నివి వది . ము 

| | శ స న. క. ' సత్రములు జీవుం డీశుండు 4 వము లగును Ww 
WES | నీ ప్రవంచాఖ్య భూరిమహీరహమున 

కటి దానికి నీళుండ 1 వీన కావే. ౨౭ 146 

క. ఈరాపంబగు భేసమయ, భూరుహాతేల్ల జము కార్యశభూతంబగు నీ 
సారయ నావృతీమునకుం గారణమును లయవదంబు 1 గాం దగుదుగచా. ౨౭ 

ఆ. పాంకుడవు సీవ 1 బ్రహ్హావిష్ట (శులు, వానికారణములు $ గాన నేనె 
యెట్టు లగుదు ననుచు $ నంతువో సొర్వశి, సీదుమాయ వారి $ నిర్భరగతి.౨౭ 

రా . కప్పియుండుట తలం $ గన టేక నిన్నె నానాకారముల బువా] యనంగ నిష్ణు 

వనం శంకరుం డనతగను మటీ పెక్కు.నామములను గాంతురు $ మహితచిత్తు 

లైన విద్వద్వగ్యుో లట్టుచరాడక యన్నియును సీదురూవముల్ $ గనె దలంతు,; 

* 'డెవశీసుతుండం గాలబోను న న్నేటి కీచండాన నినుతింతు $ రందు పేని 

లే. వరళివా! జ్ఞూసరూవ! యోకపరమవురువ, యాత్మ రూపా చరం బననచర మనంగ 
నలరు లోకమునకు శే మశమూాచరింవం దలంచి సత్త సవవన్న గా త్రములం దాల్చి. 

క. తవరుదు వారూవములు సుజనులకు సుఖకరములు ఖలేజనుల కభ ద్రం 

బును గూర్చునవియు నగు వానిని జూల్తువు పరుల శెన్న 1 నీవు సుతుడవె. 

2న, సరనిజనే త్ర! కొంద ణీల శ సాధువు లు త్తమ మౌాసమాధిం ద 
త్సరత స్వక్రియచి_త్రములం $ చావకరూపమునందుం జొన్పి ళం 

కరము సమ_స్ససత్వనిధి$గా౭ దగి యెంతయి శ్రేస్టమైన నీ 
_ పరమవదంబుజద్యయము $ బాగుగం గాంచుచు వీతరాగులై . 151 

క్ష పర మేళ్యర! నీవరపద, సరసిజపోతమ్మ నమ్మి $ సంసా రాబ్టిం 

దరియింతురు గోవత్సము, చరణముపాటిదిగ నెంచి $ సంత్ షమునక.30 152 

౨) క్షే ో నను జేప!ీపుత్తం మాం కథ మేవం వర్ణ యౌభీతి 'చే.క్తత్రాహుః.” అనుదొనిసారమే యిది, 

2 “సమాధినా వేళిత చేఠనై శే” అని మూలము, దీనివినరణమే యీపద్యమునం'గలదు. = 



నీ 24 శ్రీ తాండవకృష్ణ భా గనతము (అ. 

జ్జను శిరసావహించి జతశనంబును దీర్చ్పంగ భూమి శేని య 

వ్సని నొనరించెం జెప్పినటు; $ స్రైథతరంబగుళ FF: గర్భ ము 

య్యన గృహీియించి దాని గని $ యల్లన రోహిణియందుం జిర్చినకా.౧ 54 12] 

ఆ. యోగనిద్ర యిట్టు $ లొనరించు 'బుణుంగక, జూతిపోయు శ రనత? గళ్ళ 

హార ! యనుచు నెల్లగపొరులు తమలోనం కెప్పుకొనిరి దై వకచష్ట యిపయె. 

క. సకలము దానే యగు నా, ప్రకటమవాళ క్షి భ_క్షకపటలాభోయదూ? 
డు కడుజవం బొవ్చంగ న్యానకదుందుఖి సన నంబు+నం దాం బూన్కిి౯. ౧౬ 

a) 

ఆ. అంశభాగమున మీహా_ర్దిని జబావంగం 

చేరె బరమపురువ 4 భూరి తేజ 
మాత్మ నలర వెలిగి $ నర్కుబింబముం బోలి 
న్నహత్త గ్షమున నీతండు మణింయు. ౧౬ yd 

క. భూతములు వెంతంచేరంగ, నేతణినే సాధ్య డనికయేప్రునం గంసొ 

ద్యాతతరిపులు తిరస్కృతి, నేసీకునం జేయ శక్యమే "'కారుందకొ, ౧౪ 125 

న్స్, జగముల కెల్లను 1 శాశ(తానంద మోాయంగంజాలిన యన mg నాం మనల 

కకూరతనూజుండు $ శుభచిత్తుం డొగింజేర్చ డనకడివి యాశపావనాంళొ 
మాత్మం దాలీచి యది 1 యాత్మ భూతంబు సర్వాత్మ కంబగుటం బ్రాశగాశ చంద్రు. 

నానందకరుం దాల్చుీనట్ల్టులు మున సుచే ధరియించి నంత నాశతెకుణిమిన్న 

లే. సకలలోకనివాసుండా $ చక భరున 
కుండు తావయి తా నొప్పిేయును దు రాత్తుం 

డైన భో జేంద్రు గృహమున $ నారిం గనుణు 

శృంఖలాంకిత మైయుంటం $ జెలగదయ్యె. ౧౮౪ 126 

“చ, కనంబడకుండం గుండం బొదుశగంబడు నగ్ని ఖా వ్ర, సట స 

జ్ఞనులకు మేలు చేయదగు నారద జ్ఞానఖలాత్మం చ Ey 
బనియ టులే మటుంగువడి $ కాజియ పొందోచు నుండొం ౫౧ిని య 

వ్యనజదళా తు లేజమున $ భాసీల దింతయు వేయు నేటిఃా. ౧౪ 127 
కా, అంతం గంసుయు గర్భమందు. హారి సోర్యాధీళుం డుండంగ శు 

దాంతం చెల్ల వెలుంగంజేయు వ వ్ర భ చేసతకా మించి ళు, ఖని ణం 
చెంతో వింతగ నొప్పం జాడరుడు నాగయిందీనరాశ్రీడ ఘన 
సాంతం గన్లొని యిట్టు లెంచ మదినీ[చందంబు నూత్న ౦ బెయౌా, ney I 

చ. నను వధియింప శ్రీవారియు $ నాతుకమిన్న మనోహరంపుంగ 

చీని దగం 'జేరియుండు నిది 1 సీద్ధము పూర్వము దీని తేజ "మొ 
ఖా “భజం ద ద్రశహేజన్నళిఖేవ దద్ధా సగస్వతీళ్ళానఖలే యథా నతీ” ఆని మూలము, 



౨.) దశమస్క 0ధ ము. ల 

వ్వునె యిటు చూడలేదె పునుశబోండిని జక్కంగ నెన్ని సారులో 
కనంబం నిష నూతనము$ గా పజుంగమొడి దీనిం జూచిన౯ా. ౨౦ 129 

చ. హారి3సును 'డేళశార్యమును ( సార్థక స మై చనంబేయ నెంచి సో 

వరయమంగంబుం బొ చ్చ న నృమథర్మ ములై త్రేగం సామముఖ్యముల్ 

వసుస సుటంపంం పు; సునశవమ్యులు పన్ని నయరన్థతంత్ర, మా 

చంంణమున ఎన న్స కము స థై రన్టిము వ్యర్షమువేయకుండల౯. soy 130 

శిజు "వే న రింగ వగు నని: వష్టమప | స్ య్ యెద్ది! యిక్సు ప్ 

మానిని జంపు ఉట తగును 1 మూమక కా? ము కర్ధినొందు నం 

చేయు నలాంమునే నదియు 1 నియ్యొడం గడ చటేంచుం దో౭జడిం 

జాన యుం దోడయిట్టు వప శ “దాలకే గుర్విణ్ యిళ్షి యాస సతికొ. ౨౦౦ 13] 

చ, a! కకొడి చంపినకొ గలుగు + వూరుణసపాపసము స సద్యశ ంబుసు౯ 

ఏం జన ఆఊొటముం ట్ర కుం? ఖ్ 'సమునాయున్టుం దు దు,౦0చు నిట్టినో 

గత వధియించువాం “ససుఖకవంబము దాల్పియుం ౨౯ జచ్చినట్టు లే 

క్ర ఏన్గుండ బొనాప్చళో 6 గుకీయుడ్సిని బూని చరించుచుండనక్. ౨౧ 132 
f 

జ 

టో ఖ్ 

తే. అనయు తేసోఫిమానిలయ్ $ యగుట బ్రటికిం 

యుంఉనకొ సొధువహ్యు లోశహో యిసంటు.. 

దుష్ట్రకర్శ రతుం డని 4 తు*లనాడు 

దును సక దృతుండగునే విట్టుదుతు కడంగి. ౨౨ 

క, తనుమూనులగు మనుష్యులు, చసుదురు ఘా రాంగుతేమము 1 చక్కటిక౯ దా 

నిని బొంది మరలు టబ్బుర, మనంజను నిం శీవం చేయ $ నగునో యెటుంగకా.౨౨ 

సమిజేయుటరగును 4 నివుడు తోయదు నాకు, ననుచు గర్భవతిని $ ననుజం జంపు 

ఘోరపావకార్య $ మూరనీ 'చీసియు, సాహానమును మాని $ శాంతి నొం దె. ౨౨౮ 

క. మానిసి జంప సమష్ధుం, డై డై నను బి "సంప్రుంగారస్టి 9 మని యెంచి మదిక్ 

మసి విష కుండను హారి సైన్ నిర్ సమును స్వథపారుషముననే. ౨౩ 136 

వ సాధింప 'నంచుచుం 4 జ,కి క్రీబెన్మం బప్పు డగునొ యవ్వుజె చంపు 9 నాతురమున 

నాగరుచూచుచునుం'జోనదను; నాతంయ మణి కూర్చుండు ; నష్పుడుగకూర్కు.నవుడుం 

నిలుచు తటి భు_క్టీశనిం నొనువేళను థర నిందు నందును 1 దిరుగుకాల 

నుందు బాసీయంబు 4 లా నెషుసమయమం ౨ దాహృషీశేళుని 4 హరిని గనుచుం 

ఆ. దన్మ యముగ జగముం 4 దటందుచు నుండెను, నాదురంతచింత 4 నంది యుంట! 

జగమదెల్ల నతని 4 కగవడె హూరిమయముగ నె దృష్టి యెసలు $ బుద్ధిరితి
. ౨౪ 

1889 

138 

వ, ఆసమయంబున. 

| * “శరీ యమిడానీ మేవ సాన్ఫళామతి విచింత్యానా” 'అనుదానిసారమే యిటం గలద
ు, 

శాం-భాగ-4ీ 



26 న్టి (4 తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

చ. సరనీజగ ర్భుండు౯- బరమళంభుండు నారదముఖ్య వకానులుకా 

సురలును వారినేవకులు 4 తమోణియు వెంబడి 'రాంగం గామముల్ 
గురియు మవాత్తు ఈూరసుతుశకొమలిగర్భమునం జెలంగు శ 

హరిని మనోజ్ఞ వాక్సముదీయంబున నిట్లు నుతించి రాదృతి౯. ౨౫ 139 

అర బృపహ్యాది దేవతలు దేవకీగర్భన్థుండగు శ్రీకృష్ణుని వినుతించుట. థిఆా- 

సీ. సత్యమై తనరెడు $ సంకల్పములుగలవానిని సత్యమే 4 ర్ల క్టిమైన 
పౌ ప్తీసాథనముగ 4 భాసిల్టగాంచేయువానిని సృష్టికిం $ (శ్రాక్సమయము 

నందును బ్రళయంబు $ నవ్వుల స్టీతిసమయంబునందును భేద + మనల తేక 
శవ_ర్రించువానిని 1 వారితేజజ్బ్భథు! లనిల మాకాళొంబు + ననెడు భూత 

తే. పంచకమునకు హేతువై $ పరంణగువాని, నట్టివంచకమునయందు $ నంతరగతుం 
డైన వానిని సత్యసత్యం బనంగ, నలనువానిని శాళ్వుతుం $ డై నవాని. ౨౫౪ 140 

Ty, సూనృతవాణ బుతం బనంగా నెగడును సత్య మె యనలగా సమదృష్టిం 

గానంబడునడియగు మతి, 2వానికీని బ్రన_ర్తకుం డగుబాని మవాత్తుక, ౨౫|| 

క. నిను భగనంతా! శరణం, బని వచ్చినవార మిటకుు 4 ినఖలజగత్నా 
అనమున మత్తుల్యులు నను, వినుతింవంగ నేల యంచు $ విష్ణూ! యనెదో. ౨౬ 

క. పరమేశా! యిట్లునకుము, పరికిందంగ సర్వ్యలోక$పాలుండ వన నొ 

క్కరుండ వె మే మెల్లను నిను శరణం బని నమ్మియున్న కజనులము సుమా, ౨౬ 

క. నీకు౯ న్యతిరేకముగా, లోకములు లేవు నీషోలుంగున మే మో 
శ్రీకలితా! తగువారము, నీకంబకా శరణ మొప్ప నేర్చునె యెచట౯. ౨౬ 144 

. ఈప్రవంచమె యాదిగనృతుమై యొస్పారు వ్యష్టిసమస్థ్యి దేహ మగు నగి 
పృకృతియే దానికింశ బాదగు సుఖదుఃఖము లనుపండ్లవి రెండు 4 గలిగియుండు 

సత్త రజ _న్థమకస్సంజ్ఞికగుణములు మూండును దానికి 4 మూలము లగు 

ధర్మార్థ 'కామముల్' 4 తగుమోత మననాబ్దు రసములౌ భూరుహశరాజమునకు 

తే. నింద్రియములైదు న్ బిదు $ లెటుంగంయజాలు 

విధములగు తుత్తు దప్పియు $ విపులశోక 

మోహజరలును మృతి యనం $ బొలుచు నాటు 

నూర్త్ము లనెడు స్వభావంబు శ లొవ్వు మజణియు. ౨౬౮ 145 

gi 

* “సళ్యస్య యానిమ్=సచ్చ తచ్చ సళ్యం భూతవంచకమ్,”” అని వ్యాఖ్య. 1] “సత్యం చ 

సమదర్శనం, బుతం చ సూనృతా వాణీ కనిఖిః వరికీర్తితా.”” అని శ్రీధరాచార్యులు, దీనిసార యే 

౨౦౦౦దు6 గలదు. 2 “బుకసత్య నేత్రమ్” అని మూ. “బ్లీత్రం నయనసాధనం నేతారం వ్రవర్హకి మితి 

యావత్” అని వ్యాఖ్య. లీ “నను భవంతి లో శేళ్వరాః మత్తుల్యా నీవ కిమితి మాం శదణం,. 
ప పద్యం లే” అనుధాని కిది తెనుంగు, 



౨. దళమస్క ౦ధ ము. 27 

సీ, త్యజ్యాంసరుధిర మె$దస్సులు మజ్జయు 

నస్టులు శుక్టృంబు $ ననెము నేడు 
థ్ తువుల్ వె పొరల్ $ భూతసంచకమనో | 

బుద్ద ద్ధ ్రపాంకారముల్. శ పోల నెనిమి " we : | 

దియు నిటసనులు మోజణీయు నవరంధ, ముల్ ౫ es 

నవకోటరములు ప్రాణము న్హాన / " , | 

మును వ్యానము సమానము నుదానమును . న 

రము నాగ బేవదశ_త్తములు కూర్మ ళల జీ 

తే. మును ధనంజయము ననంగం $ జను నివి వడి శ 
పత్రములు జీవుం డీశుండు $ వతు లగును . అ 
నివ కు పృవంచాఖ్య భూరిమీహీరువామున Wee 

కిటి దానికి నీథుండ 4 వీవ శావె. ౨౭ 146 

క. ఈరూవంబగు భవమయ, భూరుహాతల్ల జము కార్య్భ$భూతంబగు నీ 

వారయ నావృషేమునకుం గారణమును లయవదంబు $ గాం దగుదుగచా. ౨౭ 

ఆ. పాలకుండనవు నీవె 1 బృహావిష్ట్విళులు, వానికారణములు 4 గాన నేనె 

యెట్లు లగుదు ననుచు $4 నెంతువో సొర్వేశి, నీదునమాూయ చారి 3 నిర్భరగతి.౨ ౯ 

. కప్పియుండుట తెల్సి $ గనలేక నిన్నె నానాకారముల బ్రహ యనంగ విష్ణు 
వనం శంకరుం డనఠగను మజీ వెక్కు_నామములను గాంతురు $ మహితచిత్తు 

లైన సద్యద్వ ర్య) లట్టువూ + డక యన్నియును నీదురూవముల్ $గనె దలంతు,; 

దేవకిసుతుడం గాలబోన్రు న న్నటి కీచందాన వినులింతు $ రందువెని 

తే. వరశివా! జ్ఞానరూవ | రొరాశవరమవురుప్క యాత్ర రూపా చరం బన$ీనచర మనల 
నలరు లోకమునకు "జే. మమాచరింపం దలంచి సతో తో ్యపవన్న గాగత్రములః దాల్చి. 

క. తేనరుదు వారూవములు స్కుజనులకు సుఖకరములు ఖలీజనుల కథ ద్రం 

బును గూర్పునవియు నగు వానిని దాల్తువు వరుల ఆన్న 1 నీవు సుతుండ పె. 

2. సరనీజనే త్ర! కొంద ఆిల 1 సాధువు లుత్తము మొసవాూధిం ద 
త్పరత స్వక్రీయచి త్త త్రములం $ దావకరూపమునందుం జొన్పిళం 

కరము సమ _స్తసత్వనిధిో గాం దగి యెంతయు శేస్టమైన నీ . 

పరమప పదంబుజద్భయ ము. (| బాగుగ గాంచుచు 'వీతరాగులై. 1521 

cir 

కః పరమేశ్వర! నీవరవద, సరసీజపోతమ్లు నమ్మి స్ట సంసాశాబ్టిం. 

దరియింతురు గా వర్న, చరణముపాటిదెగ నంచి సంతోపషమునక. 30 152 

1 “నను దేవకీపు త్త ౦ మూం కథ. మేవం “వరయ భేతి చే! శ్రత్రాహుః. ” అనుదానిసారమే. యిదీ, 

2 “6దాధినా పేక శేకనై క అని మూలము, దీనివివరణ మే యావప్యముకః గలదు. | . | గ 
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ని. స్వప్ర,క కాశుండవయి $ సత్వ శ ఫే యుండ వగు నోపరాత్సర! భ హోదు_త్రమపద 

పోతము వెంతనే $) పాలయ భ వాబ్ధిగోవత్సవదం బట్లు $ సలిల బత 

మక్క_ణుయే లేక $ యన్వ్యుల క కతిభీతికరము దు స్తరమునై $ పరయుభ వస 

ము (ద్రముం దరియించి $ భూతజాల ప్రీత ఐ వారును దరియంపథవలయు నసెటు 

తే, తలయ్భనకా దన్మవహానెక $ నిలిపి యింద, పరతేటంబును బొందిరి $ ఖ_కృజనుల 

శిల్లర కనుగ్రృహము వెదఠథజల్లువాండ, ఏపశావే మహోత్తక 1 యిీశళ్యార! హరి. 

క. నను భజియింవంగ నేటికీ, గనుదురుగాటబే విశ పేకకలీతుల, సూతం 

బని యందువెమొ వినుమా, వనజాషమూ ! మేమె ము. క్రభెక్కుల వమనుచుకా, 

క. తలపోయువారు మూధథ్గులె యిలపై నట్టిండ్రు, భన 1 మోశుండనయి ని 
క 

ర రృలుండను నగు సీయం ద్కిమ్ముల నిల్వక భక వరతోపోన నలసులై. ౩౧ 155 

ఆ. అపరిశుద్ధబుద్దులయి వాదములయం'జి, వటుతరమగు బుద్ధి $ వరల జ్ఞాన 
హీను లేగుచేం చెక్కు $ మానుషజన్మంబుు లె ల్సి వ్రతితివంబు $ లెన్నో చేసి. 

క. ఘనయత్నంబున సాధించిన మోవ.సమోానగమయి 7 చలంగు తవంబుక 

జననశ్రు;,తాదికము నొందినవారయి భ_క్ట నెమ్మకడిని బరూనమిచేకా. 5౨ 57 

ఆ. అంతరాయనులను నపకృతి నొంపింవంబడుదు, రి రేవెరథ ! 1 భార్లవీళ 

తావశీనభ _క్షోతతి ము_క్రినుండి (ఫ్ర, ౨శి మును గనకయుండం 4 జూలుం జుమ్ము. 3౨ 

*ఉ. అంతియగాదు వారల మీవోదరణంబున సీన్స కావ నా 

వంతయు భీతిలేకయె మహ త్తరవిఘ్నము లాచరింవ న 
త్యంతము హెతువై తగిననయట్టి చమూపతిము_స్తకాళవై య 
వింతగ సంచరింతు రొగి 4 విశ్వవిభూ! వలుమాట శేటీకకా. ౩౩ 159 

'తనుఛారు లకును - ద _త్పత్కర్భ ఫులములం గలిగించునడియు నిశక్కూముగ శుద్ధ 

స స_త్త (మయంబునాం స్ట జనుళరీరమ్హును ధరయించ..చున్నావు 4 నరులు నట్టి 

తను వాళ్రో యించి మేద క్రి యాంయోూగ తవస్పమాధు లనంగం $ బరంగసట్టి 
చతురాశ్రష మా ర్హ్హ ధశర్మ తలచే నినుం బూజచేయంగ నేర్తురు 4 కాయ మా శ్ 

ఆ, యింపకున్న య జయే చేయం జాలరు, దానం గర ర్ధషులము $$ తేగ సలం 

కుండు; ఛాత! స సత్త మొవ్వురూవంబు గ్కల్లమిని నష్ట 'మెట్టకరణ్ ననుదొ, 53౪౮ 

క. విను మజ్ఞానము దానక్, జనితంబగు నట్టి 'భేదోసంబ్లి కమును బో 

వను జేనెడు నవరోత్నం, బనుజ్ఞానము కల్లు నెట్టు 1] లా _ర్తళ్ ర ణ్యా. 5 రో 161 

* “క్వయాభిగుష్తా విచరంతి నిర్భయా విసాయకానీకవమూర్థ సు ప్రభో? ఆని మూలము, 

“వినాయకా. విన్ను హేతవః తేహోమనీకాని స్తోమాస్తాని పాంతి యే శేషం మూర్భను విచరంతి. 
విఘ్నా ౯ొ జయం తీత్యర్థ 8” అని వ్యాఖ్య. 1 “సత్వం విశుద్ధం శ శ్రోయతే భచాక్ స్టిల్" శరీరిణాం 

శ్రేయ ఉఊపాయనం వపుః” అని మూ, దీనివివరణ మే యీవద్యమన్ న 'యెలుంగందగ. 

రూ 

/. 

శ 



౨.] దశ మస్క 0ధ ము. 29 

తే, గుణములై న బుద్ద్యాదులకును బ, కాళ 
మును బొసంగంగం చేయునాగఘసుండు సర 

సాత్. వూర్ణుడవునగు నీ $ వతీ.గోచ 

రుండ వగుట కల్ల జ్ఞాన మేద్యుండవు గాన. 3 ర 162 

1న్సీ అతనిసంబంధము 1 లె లై నబుద్ధ్యాదిక 

గుణములు రాజిల్లు గుణగణముల 

నాతండు సాతుయె $$ యలరు బుద్ద్యదుల 

యధిరోహణమున బాశవ్యోగుణరూప 

మగు ప్రపంచము వెల్లు నని యిట్టు లనుమిత్రు, 

డవుమాత్ర చ యగుదువు మవాత్త 

వరిశుద్గన త్త రూపమును దాల్ప్చిననిన్ను6 
య 

గడంగి కోల్వలోం దచాశ కారమైన 

లే. యట్టి యంతఃకరణమందు $ వోరితావ 
కవ వ్ర 'సాదమువలన సాకమాత్క_రణము 

కలగ దగు సర్షసాతీవి $ కనుకం దత త్తే 

మగునె వాజ్యృనసులకు గమ్యుంబు చూడ. 3౫ ! (68 

2న. కనుకనె నామరూపములు 4 గాఢతరం బగుభ క్తి గల్లుస 
జ్ఞనులు భజింప సంతతము 1 శక్యములే 6 యగు గాని కర ముక 

దెననగుణాలిం బట్టి యిది $ సత్యమటంచు నిదాషణమ్లుచే 

యను చెలియంగ శ కష్టమగు 4 నంచు' వచించుట తుచ్చ'మే యగు౯,, 3x 164 

క. ఐన నుపాసకు లాయా, మానితకర్ణమ్లులందు $ మాయాతీతుకా . 

జ్ఞానమయు నిన్ను సావీవి,గానె కనుగొంద్రు గాదె 4 కమలదళామాో, 3౬ 165 

కి నునుజుం జెవండు నీవయిన $ మంగళ రూపము నావుముకా., మణొ 

క్క_నివలనం దమికా వినుచుం 9 గ మృవచస్సులం దాను చెప్పుచు! 

విన వచియింవటేనితజణ్ 4 వెయివిధంబుల సంస్త్మరించుచుక్ 

మననము చేయుచు విహితమార్లముచేం దగుసత్కి. )/యాతతికా, ౩౬4 166 

తే, దేవతా రాధనాదికళకపావన క్రియలను నీమృదుపౌదాబ్దశముల మనంబు 

నిలిపి )యుండునొ యట్టివిశనిర, లమతి, ఛభవమయాంబుధి మున్హయడు $ పంకజా. 

1 “పణ వ, కాశైరనుమాయ తే భవాక్. ప్ర కాశ శే యస్య చయే'నవా గుణకి అని 

మూలము: దీనివవరణ మే యిందు గలదు. 2 “న నామరూపే గుణబన్హ్యకర ఖీర్నిరూపిత వ్యే తవ తస్య 

సాక్నీణకోఅని మూలము. 8 “శృణ్వక గృణకా సంస్రరయంళ్ళ. . చితయన్నామాని రూపాణి చ 

మంగళాని”” అని మూ. 

per లలల రలాకు. 



క 
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CES . పరమం బగుమోతముంస్సు వారి! శంకర! భాగ్యవశత $ నఖిలేళ్వరుండై 
పరరాడు నీవుట్టుక నీ వరపదభూతయగు భూమిశవామాటీవ్యథల్. 3౩౭ 163 

క. తొలలగినవనియే యిప్పుడు తలంతుము భూభార మింకం $ దలంగు భ్రువముగా 

సులలితఖాగ్యుం బరా, సలతు ణాంఫఘ్ర్యుంబుజములు $ తుమ నీ విడుటకా. 3౮ 

ప ఆావస కరుణకు. బాత్రం,బ” వసుధను స్వర్దమునుగ $ నవలోకింవక 

శ్రీవిభు! వలంతుల మైతిమి, సేవకులకు నింతేకంజు $ శ్రైయము గలదే. 3౮ 170 

. సంసారభయమును 4 సడలింవంగాంబేయు వర మేళ్వరా మహ+* వ్ర కృతి చతం 

ద్వచ్చరీరం బనఠబడు ప్రపంచమునకు గలగిడుసృష్టిస్టోతులవి కార 

ములు నక్షై లయవికృశతులు జగడా శ యుండయి యంత రాత్తయైశయలరునికు( 

గల్పింవంబడుచుండు. $ గనుంగొన నిర్వికారుండ పగుసీయందు శ రూఢిగా 

తే. గానబడుట వినోడార్థ 4 హానుగాదె, కర్మమూలక మగుజని $ గలుగనట్టి 
నీకు జన్మముగల్లుట 4 ప్రాకట మగు, నావినోదము గాక వే 4 అరయం గలదె. 

ము, అని మే మెంతుము దివ్య రాపథర ముత్సా నై ్ ర్వసనాకారత౯ 

జననంబందియు. గనార్మదం ప్ట్రికులసం!జూతంబు హర్యుతు. మ 

_రనితాంతోజ్ఞ్జ్వలరూపముం గనియు శ్రిశరామాఖ్య జన్మించి హం 

సనగ "కంబవు గాం జెలంగి భృగువంఠళంబందు రాముండవై. 3౩౯ 172 

hoe మ. సురముఖ్యాన్షయమరిదుం బుట్టి మును సంత. భించు మమ్ముక౯ మహో 
కరుణం గాచి ప్రపంచశాంతి కలుగం$గా౭ జేనీనశ్లే యిబే 
తరుణంబందు వసుంధ రాగురుభ ర$థాషంతంబు వారించి ని 

ర్భర తేజంబున సజ్జ్ఞనావళని గావం బూనుమా శ్రవిభూ. ౪౦ 173 

క. వందనము నీ కొన ర్తుముు బృందారకవంద్భ యనుచు $ విబుధులును శతా 

నందుడు శివుడు నుతీంచుచు, సుందరి బేవకిని గాంచి $ చొక్క_వుం బ్రీ తిలా. ౮౦0౪ 

ము. జననీ! మాయభివృద్ధిశై విమల తేకజస్స్ఫారుండై పొల్పు శ్రీ 
వనజాతుండు వరాత్పరుండు తన దౌా$భ వ్యాంళ ముక నీదుకు 

శని నిల్చెకా మృతినొందు యత్న మున సం)సిద్ధుండు గాం గంసుం డుం 

డ నిశ౯ దద్భయ మింతయే గలుగకురోడం గాచు డై వంబునూ. రం 17 

క. నీతనయుండు యదునృపత్కి వ్రాతము రతుంపగలంయడు $ వగ వనునది సీ 

_చేతమునం గల్ల డిశ నని, వమ్రీతి౯ వినుతించి రమరగబ్బంచేశు లొగికా. ఈం 176 

క. సురవరు లీరీతిగ నా, వురుపో_త్తమదివ్యరాపీమును దోంచినయ 
క్క_రణి నుతించిరి వీమ్మట, విరించిశంకరులం గూడి 1 వె చని రనురుల్. 6౨ 177 

cir 

న టా అలలా రతలం లాం , నా 
మ త్స్య్యాశ్వకచ  సనృసింవావరావా వాంస రాజన్యవిప్రవిబుధేము కృతావతారః అని 

మూలము, " 



3.] దశ మస్క్య.ం౦ంధము. 8] 

మూండవలఅ థ్యాయ ము. 

అర్ర శ్రీకృత్లావ తారఘట్టము. 9ఆా- 

క. అని వచియించి పరీతీ, జ్ఞనవతితో శుకమహర్షి 1చంద్రు, డీరీ 
తిని దెల్చి నవలికథనుక, జననము చేనట్టివివీజగస త్రము డంతకా. 178 

క. ధర నవతరించుసమయం, బరుబేరంగ సక లసద్దుణాకర మై య 

చ్చెరువుగ నొవ్చెను బర మెళ్వరుముహిమకుం దగినయట్లు 1 సమయం బది-ముకా, 

శన్చీదెవతం బనతఠజను రోహీణియు నుద 
యిం చెను గృహములు $ మించునిఖిల 

తారలు వెలయుచు $ సారరూవంబులం 

, దనరారుచుండెనో త్తణిని దిళలు 
సుప్రసన్న ములయి $ శోభిళ్లై నంబర 

మందు నకుత్తమ్మ్లు 1 లమల కాంతి 

వెలయుచుండెను భూమిం $ గలపుర గ్రామఘోే 

షములు మంగళసుచికహ్న ముల నలె; 

తే. నావగలు నిర్మలాంబువు + లమరం బాణ 

ప్రదము లంబురుహా శ్రీల $ నమరియుండె 

వనసమూషహామునం దరుశవరములంగల 

కుసుమగుచ్చంబులందు శగకుంతేవితతి. ౨౮ 180 

1చ, మనమున కింపుంబెంపం దగుశమంజురవంబులం జేయుచుండె భృం 

గనికర మళ్ల యుంకృతులం $. గర్లసుఖంబును గూర్పుచుండెం బా 

వనసుమగంధముం గొనుచు $ వాయువు ధూళియె లేక యెంతొ చ 
క్క_నిసుఖ మిచ్చుస్పర్శ్మమునం $ గదవ్ర,గతుల్ దగ వీచె న_త్తణీ౯, ౨6 15] 

క్ భరణసురముఖ్యులచే, నిరంతరార్చితము లగుచు $ నెగడెడునగ్న ల్ 
తరుణమున నందుం జక్క_లం బరితోదీ_ప్పంబు లగుచు 4 జ్యలియించెం దగ౯. 

క. సురలయు సాధువులయు మదు, లఅరుదారం బ్రసన్నములయి 1 యలరారెను, శ్రీ 
హారి యుదయిం చెడున_త్తటి, సురదుందుభు లెల్ల 'మొరనె 1 సురమార్షమునళ. ౫ 

న్, గంధర్వకిన్నరుల్ శ కలనాదములం బాడి 3రెంతయు: దమిమోటణి 1 నెల్లి ప్లిసిద్ద 

“చారణుల్ స్తుతులను $ సల్పీరి "విద్యాధరులు నవ్చరసలును $ జెలలగ్ యాడి 

ci 

1 “దిషిజాళికులనన్నాద స్త సబకా వనరాజయః” ఆని మూలము. ఆర్థరాశ్ర, క సమయమున. బక్షీ 

భృంగ నాదములుండుట ఛగవన్మ హిమము వేశ నే యని యూహింపవలయు. ముందు నిట్లేయని యెన్న 

వలయు. 2 “విద్యాధర్యశ్చ నళృతరల్సరో లిక్సుడుం 'తద్యా' 'ముముచుర్తు నయో చేవాన్సుమునాంని 

నుదాన్వితాః," ని అని మూలము, . Fe 



82 న్దీ శ తాండవకృష్ణభాగ వతము [అ, 

రమరాళి చానిస _త్తములును హర్ష ము పాంగంగాం గురిసీరి $ వూలవృష్టి 
యర్ధరా త్రృమునప్పు $ డంధ కారము గృమ్రియుండ జనార్షనుం శ డుదయమందు 

కే, సమయమున భూరిజలధరశసంఘ మళ్టై, యల్ల నల్లన నబ్ధిభూోకమోాను కారి 
గాలా గర్జఖ్లె భూతాళి $ కడుం జెలంగ్క నేమి చెప్పుగవొచ్చు మీహీత లేశ. ey 

క దెవస్యరూవిణిగం దగు, చేవకియం దెల్లలోకశదివ్యువసతియా 

శ్రీవిష్ణు వవతరిం వెను బావనసంవూర్ష కళలం $ బ్రాచి శశగతి౯. ౮ 185 

చ. జలరుహవత్త నతు 'దరచ క్ష గదా ప్రముఖాయుధంబులకా 

'జెలగొడువాని నాలుగగు$చేతులుగల్లినవానిం గంఠమం 

దలరెడు కొ స్తుభింబున మహ త్తరాకాంతి నెనంగువాని ను 

జ్ఞ (లతర లెజ మొప్ప దగు బాలుని నద్భుత రూపశీలునిక్. రొ 186 

క, ఉరమున శ్రీనత్సాంకము, వరమంబయి యువ్చ మధ్యాభాగము వీతాం 

బరమునం దగ సాంద్రవయో, ధరసమతను కాంతి యలరం శ దనరెడు వానికి. జా 

నీ, నిర్మలతమవీత $ నీలర_క్షచ్చవిభాసుర వై దూర్యశవరమరత్న 
ఖచితదివ్యకిరిటళక మ్ర,గుండ లకాంతి కొమురారు నుదుటి ములగురుల నలము 

కొనల నమూల్యరశత్న నిచయనిర్హిత కాంచ్యుంగదములు కంగీకణాము లింక 

నలరు ననేకభూకషల మవోరోచులు వరమాద్భుతముగయ బశర్య:గం 'నెనంగు 

త్తే, నట్టి శీ కృష్ణు వసుబేవ్చుం 4 డప్పు డెంతొ 

విస్తయోత్సుల్ల నయనుయడై $ విళ్వనాథుం 
దనయునిం గాంచి శ్రీహరి $ దలంచి కనుల 

కజవుదీఅంగ మజీయును $4 గాంచెం బ్రతి. ౧౦౪౮ 188 

క. శ్రీకృష్ణుం డవతరించిను యాకారణమునం జెలంగుోనట్టి *గంరుమహ 
వ్యాకలితసం భ్ర మంబున,నే కడువడి నీట ముని $ యింవుపొదలంగకా.౧౧ . 189 

క్ష, భూసురుల కయుతగోవుల, నాసమయమున౯ స్పృశింప + ననువువడమి వేం 
జేనిలా "బానము మనసున, నే సమయం బొదవుననుజె 1 యిచ్చాడు నూవాF౯, 

మ. తనుకాంతిం బురుటిల్లు చాల వెలుంగం $ దాం 'బేయుచున్నట్టి యా 

తనయుం డు త్రమహపూరుషుండు భగవోత్త్స త్త (ంబు తా నౌ నటం 

చనుమానింపక నిశ్చయించి మతిథై $ర్యం బూని కంసవ్రభి 

తిని వే పాజులందోలి హస్తముల భక క్రిం జేచ్చె నొక్ళండుగకా, ౧౨ 19] 

1 దరము=శంఖము. 2 “మహార్థ్యవెదూర్య కిరీటకుండలల్విఘో పరిష్వక్త సహస్రకంతలం” అని 
ళ్ మూలము. “మహార్హ్హమనర్థ్ధ్యం యై పదూర్యం నీలపీఠర క్తచ్భవిరత్నం”అని భావార్థ దీపికా ప్రకాశము. 

66 53 wag Chaps, 8 “గురుమవావ్యాక లితసం భ్ర, మమునక్ ” మహామన నిట నుత్సవమనియర్థము. శీ “అస్సృృళన్ముచా ఆ 

మనసౌాద వాక్,” 'అని వ్యాఖ్య. 



3] దశమస్క 0ధ ము. 38 

లే, తత్స “భావంబు నెజీలి గా త్రమును వంచి 

వినయమున నివ్నిధంబుగా $ వినుతి చేసె 
నాత్మ తద్దూ/వదర్శనాశత్యంతనిళ్చ 
లతను గాంచంగ సమద $ మతిశయిల్ల. ౧౨ 192 

అడి వసు చేవుండు శ్రీవారిని వినుతించుట. రిఆా- 

oir పృకృతికార్భంబులం 4 బరికించు పురుషుండ వనియును గేవల్మైనయనుభ 
వమగు నానందరూోవమున నుండుదు వనియును సర్వబుద్దివృ] _త్తి త్పీనికరన్వుం 

గనుంగొను సాశీవిశీయును నగు వరమవూరుషునిగాం చలువ స రూడి నేను; 
బ్రకృతివరుండవైై 1 వరణ నీవె యఘటనఘటనా శకి శ ననుగమించు 

తే, చున్న నిజమాయచేత నీ $ యురుతర ప్ర, 
వంచమును ద్రిగుణాత్మక $ వరిణతమును 

దొలుత సృజియించి దానియందును జొరంబడ 

కయె ప్రవిష్టునిరితిని $ గనయడుదువు. ౧౪ 108 

*క. కనుకనె దేవకిగర్భం,బును జొరకయె చొచ్చినట్టిపోలిక దోయం 
గను చేయుచున్న వాండవు, వనజామో! శ్రుతులు దీనివర్షించుయిమిోా. ౧౮ 194 

నీ. పషేలువేలుగనుండి $ విపుల విశిష్ట కార్యముల "జేయగ సమోర్ణములు గాని 

యీామహాదాదు లే $ యేడును స్వవికృతు లైన పోడశకము$నోన కూడి 
యంత' విశిష్ట కాఫర్యసమర్థములునయి బ్రహండములను గశల్చ్పనము చేయు 

చున్న వియే కదాశనన్నుతిం గనునవి బ్రవోాండములళ_క్టిం $ బ్రభవ మందు 

లే, నట్లుగాం బేసి య వ్యానిశయందుం జక 

వ_ర్తనముచేయుచునె యందుం 1 బ్రైభ వమంద 

నట్లు కనువట్టుచుం డెడు $ నవ్వి యండ 

ములు జనింపక వూర్ణమే $ పొలయుచుంట. ౧౫||... 19 

క, జననము బ్ర వ్ల్ధండములం, దును వానికిం గల్లనేరోదుకదా; యిటునీ' 

వును జప?! నిర్ణర, మనుజాది విశిష్ట వస్తుమండలమందూ౯, ౧౬. 106 

క చొరయిడియున్న ను బుద్ధిని, స్ఫురింపంాం దగుస్గభావీములు గల్లీయు న 

చ్చెరువుగ నింద్రి యములచేం బరంగ౯ా, గ్రృపాయింవం దగిన ప్రాగ్వ స్తుతి. 

వ. కలినీయున్నను “సణశార్యము శై న్ నయాచేచాదిసదార్థవికలీకం గలవికారములచే 

. స్పృృ్రశింపలుడకయ నీవుందువు 'ముణియును. a 198 

ని. వములుతమగూండ్హ $ వసియింపం బొ చ్చువిభమునం బరిచ్చిన్న శతం జెలంగు 

వానికిని బ్ర వేశశమా నపరిచ్చిన్న తను వెలింగెడువాని $ కసం బౌవ్యా 

త్ “కదనుత్వంహ్య ప్ర పవిస్టక ప వ్రవిష్టవధావ్యనే” ఆని మూ, 
ఛాం-భాగ —ర్ర్ గ్గ 
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మంతర మను భేద $ మరయ లేకుండును సర్వము నీనమై $ సర్వమునకు 
నాత్మవు సీవమయై 4 యంతట వ్యాపించి వస్తుస్వరూవత $ వజలు నిన్ను 

ఆ. నెకదెళవర్సి[యేయయి మణీ పర్కిచ్చిన్నమగుచు వ్యావ్య 4 మెన్న నగుచు 
వస్తు వనం రాక 4 వసుమతిం దగువద్యార్థగణ వమూనరింవం 4 దరమొె చేన. ౧౭ 

వ. ఆత్మదృశళ్యగుణంబు లగుచేహాదులయంద్ నాత తృన్యుతిరేకము చేత  ఉహాదు 
లుండునని నిళ్చాయించువాండు వండి తుండు కాండు. . వ్యతొరేకదర్శనమున మూగ స్ట్ 6 

డని చెప్పంబడు. తర్కింవలా డేవాదులెల్ల వాచారంభణమాత్ర, తేంబుడే 

యగుటంచజేసి వస్తువులుగావు కాన జగంచెటల్ల బాకి కేంబగు. ఆట్టజగ నందు 

వ స్తుబుద్ధిగ లయతండు వండితుం జెట్టులగు? అగుణుండనై, యనీహుండ 

యవికారుండవు నగునీమాలముననే యోజగత్తుశకు స స్ఫృస్ట్రీ స్టస్టితలయములు కలుగు 

చుండునని వెద్దలు చెవ్పుదురు. నీవీశ్వురుండ డను. "కానన నిర్వి కారుండవు. అయమ్యుసు 
వికారా శృయుండవుగాం గనంబడుచుందువు. సర్వజ్ఞ ద ఈ ్వదిగుణములు గ ల్రహ్థ 
స్వరూపుడవు. బట్టి నీయం దీవిశారాశ శ్రాయణత్యము వీ వి పద్గ్ధముగానేరడు, నిర్వ 

"కారుండ నగునాకీసృష్ట్యాదిక ర్త ర్త ఎక మెట్లుసంగతం బగునండో వేని భనవద్నాక్ థ్య 

ములగు గుణములకుంగల క గ ర్హృశ్నోదిఢక, ంబు బెట్ట భృతి క "రకములు శాషనం 
దారోవీంవంబడునట్లు సీయం ఓ దుపచరీంపంబడుచుండు. అంతియకాని పేటుగాయు. 

న. పరివాలనము సృష్టి + మరణమొందించుట యనుమూండు కార్భము4లనుబొనగ్సు 
వారు వినుబ హగవామదేవులుగాని నేను గాదని యందు$వేని వినుము 
నిజమాయ శేతే $ నిఖలలో కావన కార్యంబుకొజకుం బ్ర, బశకాశమూన ; 
మగు శుద్ధన త్ర క్త (మ్మీయంబగు శుక్ల వర్ల వును, సృష్టి శాగర్యమునిమి త్త 

లే, మయి రపోభావితంబను $ నట్టిర క్త 
వర్ల మును లయ కారస్టంబు $ వారక యొన 

' రింవంగం దమోవమయం బగోకృస్ణవర్ధ 

మును గ్రహొంతువు కరుణాబ్చి $ వనజనయన,. ౨౦ 9౧] 
క, వనజాతుం డన బితామమాుం డన రుద్రు,6 డనంగ వారె ] మైరికదా వమా; 

డునువర్షంబుల మువ్వురు తనరారుదు శష్టేవారి $ తనువులు నీవే, ౨౦ 20౪ 

మ. కరుణాల్టీ ! యఖిలేశ్ళరా ! యివుడు లోకం బిడి చీకాగునొం 
ద రయం బొప్పంగం గావ నాదయిన సోద్మం బందు జన్మించి భూ 
వరనామంబుల వీరఠాశుసులు చేవద్వేషులై వుట్టి వె 
క్కు_ర వీరాగ్రణులక౯్ మవోహవము కై $ కూర్చంగ నేర్పొప్పలగకా, ౨౧ 208 

క. వారల నడపింపం నా, వీరుల నెల్లరను నీవు 4 చీరంబున నో 
ధీరా గ గృగణ్య! చంపుదు, వారయల దురాత తృకుండగు $ నక్కంనవతి౯కొ.౨౧ 204 
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చ. సురపరిర కుకా ! సుగుణ(శోభితులై తగువారి సంగతికా 
సరిపడ నట్టి భోజపత $ సమద 'మొప్పంగ నివు కారణాం 

తెరముసం బుట్టంబా' 'యదవు $ తప్పక మద్ద బ్రహమందు నంచు నె 

న్వరొ వాచియింపంగా విసి ఛఫవద్వరనోద రులక వధించెంగా. ౨౧ 205 

క. నీ విచట సవతరించుటు నేవకు లీవు డేగి శెల్ప 4 శి ఘ్రంబున భీ 
తావహళ స్ర్రము దాటిచ్చి య వచ్చు నటంచుం బల్కు $ అన్ని స్వబుద్ధిక్ ౨౨౫౮౮ 

చ. పురుషన్రరేణ్యలతణసమూహమునం దగువాని నాత్మజు౯ా 

దరుణులమిన్న . దేవకి ము+దంబునం గన్హిని కంసఫీత నా 

తురతను బొందియుండీయు విశధూతవినో "ధిని సూనుం జూచుచు౯ 

దరహనీతంబు మోమునను 4 చాండవ మాడ నుతించె నివ్విధి౯. ౨౩ 20/ 

అధి చేపకీ దేవి భగవంతేని వినుతించుట. థతా- 

చ. శ్రుతులు వచించు నిన్ను నొక$రూప మటం చ దియేది యన్న సం 
తతమును వ్యుకృమై తగక 4 తా నొగిం గారణమౌాట నాద్యమ౯ 

వితతయిళింబు6 గాంచి యతోన్ఫద్దిని గాంచుట బ్రహూమంచు స 

నృతులు వచింవంగా నలరి $ మానితేమై మణీ పావనంబు వై. ౨౩ 208 

*నీ, అది ప్రథానం బె యా 1 ననర*క జ్యృాతీన్బ్వరూపమై చేతనం 4 బై వరలౌడు 

సన్న 'పేరుంగాంచి $ యట్టు లె ఫై శేషకులు వచించెను జ్ఞానగుణముగాక 
నిష్టణంబయి, తగి నియతి మూమాంసకు లనుజ్ఞానపరిణామి $ యనంగరాక 

న అన లా “x Ne 
నిరాకారం బన 9 నెగడుచు సు_త్తరమిమాంసక శ్రైణ్ $ మెలంగుపుమ్మ 

తే, రామముఖులకు సమ్మతం 1 బై నయట్టి, శ_క్టిని మేపపరిణామి $ సంజ్ఞికంబు 

గాక స రత్తయె యగుననతఠగాః దగి మట్, యద్దినామాన్యమా యన $ నట్టుగాక., 

వ్ = 4 ల y భ్ “జాం వ 
సి. నిర్వి శమం బను $ నిర్మల ప్రృఖ్యాతోం గని ర్ రణత్వము $ గనుట సత్కి) 

యంబని చెప్పలా 1 న ర్థ్హంబుగాక నిరీహమే యనివల్మ నే తగుచును 

సన్ని ధిమా త్ర,న + సకలకారణమయ వరంగిడుకార్యకళల్చ్ప మగునిట్టి 

వస్తు వేయడియు యాశవస్తుపె నీవు; "కేవల కార్యక ల్పతే $ నలరక మజీ 

కే, బుద్దిముఖ్యకారణసంఘోమునకుం దాం బ్ర, దీపషకంబగు నథ్యాత్మ1దీవ మనంగం 

"జబేరుగాంచిన ప్రోడవు $ నీరజూతు, నీకు ఛభయమనం గలడె యోశనిఖలరూవ. 

క్ర వనజోడ్భను జీవత మే, యనయంబడు ద్విపరార్ధ కాలమని యయ్యుది దాం 

టినమిోందం జరాచరలో,కనిచయము లయంబు గాంచతగా న_త్తట్ని౯ా. ౨౪౮౪ 

క. అలరారు మవాభూతంబులు తగ నాభూతనూత్ష్య్ర్రముగం బ్రృఖ్యాతిం 

* “రూపం య _త్రత్చాొహురవ్య క్షమాద్యం (వ్యాజ్యోతిర్నిర్దుణం నిర్వికారమ్.” ఆని మూలము. 

దీనివివరణ మే. యిందు బద్యడ్దయమునంగలధు. |, . 
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జలలణస నహంకారంబును విలయముగన నది వ థాసనోవిషయమునందుకా, ౨౦6౮ 

em . కాలపెగమ్లున 9 గాంచయగాం బ్రైశియంబు నడి యిటు అనమయ్యెను మర€ను 
దీని నుద్చొధింవం $ గా నగు నిట్టులే యనుచు సన్నంటిని $ నరయుచు లయ 
మను నదిలేని మోవాత్తుం వా నిప యొకండ వ శెషుంచి[యుందుగాటె; 
సర్వళ్వరా! నిమశషం బాదిగా వాయసము ఫొసంగా వివిశధముగ' నుండ 

లే, విళ్వ చేస్టకు "హాతువై $ వెలయు కాల్క మరయ నీలీలయగు నందు $ "రారు "లెల్ల; 
. చేమథామమ వగునీకుం$ జేతు లొగ్జి శరణు చొ్చాద నొ హరీశసర్వనాథ, ౨౬ 
చ. పురుషుండు మృత్యురూవతను 3 బొల్బ్చుఫణంద్రున కై'ు ఓతుండై 

వరుసంగ లోకసంతతులం $ బర్వులు పాటుచు నందునెని ని 
ర్భరమగు మృత్యుసంక టము $ వాయు నుపాయముేక్ర పొగ్దనిం 
బరలగెడు వుణ్యకర్మ పర్శపాకవళంబుననే తనంతటకొ. ౨౬౪ 214 

వము. భవదంఘ స్టంబుజనెవ చేయదగు సుబ బృగ్య్బంబుప్రా_ప్పంప దు 
ర్భవసర్పాగతభతి మాని సుఖయై $ ప్రాణాళ దెహంబునం 
దు విధికా నిళ్చెడుదాక నుండు, మజమృ$త్యుస్సారసర్పంబు ౫ 
_కృవరుక్ వానిని జేరంగా పేజచు నాోధన్యుండు ముక్తుం డగుకా. ౨౭ 215 

ఉ. మెమకరుండవై తనరు $ శ్రీవతి మాచుటకే భయంశరుం 
డై మహానొప్పు కంసుని భశయంబున నుండు మహో ర్రులకా మము 
నీమహి తాం ఘ్రీ నేవకుల 1 నెమ్మి ఉలంగంగయ గావవయ్య భ 
కమర వంద్య భృత్యనివవవా_ర్రిహారుండవు గాప యొవ్చుడుకా. ౨౭౪ 216 

ఉ. వారుషరూవమోయది య్ళ+పారభి వన హమంబుం 'దె ల్చెడ౯ా 
నీరజనాభ! "యోూగు లెద $ నీదగురూపము థ్యాననిష్టుమై. 
'బేరిచి కాంచుచుందురు వ]నిద్ద మీదా శ్రుతులంద, మ-*ంసద్భి 
కారుషసంఘ మిద్ది గనం $ బొలదు గావున నట్ల్టుచయ ప. ౨౮' 217 

ఉ. ఓమధునూదనా! యఘము 4 లొవ్చని చేసెడుకంసుం డస నీ 
పీమెయి నాదుగర్భమున $ నే జనియించు బలుంగకుంటియే 
తేమము గాన నవ్విధిని $ జేయు మధీరమనస్కనెట నా 
భూమిపునుండి సాధ్వసము: 4 బొందుచునుండుదు నేను నెంతయుకా. ౨౯ 216 

ర. ఓవిళ్వాత్తా! విష్ణరా!, కావున దరచ క్రవద్త కగదలచలువ్రునకా 
బావనగతి రాజిల్దుచు, (శ్రీవిలనీతమై మునీం ద $నేవితమును నై. ౨౯| 219 

క. నాలుగుభుజముల నెంతయుం (గ్రాలుచు మజీలౌకకంబు $ గాక యసనులే 
జో లలితంబగు రూపము, చాలించి శిశుత్వ "మొంద $ సమ్మతం గనుమా. 30 220 

న్. చ్రళయావసానంబు 1 పట్టున నీ ప్రవంచమ్లు యథానకాశళ ముగ స్వతను . 



క) దశమస్క ౦థ ము. 87 

వునయందు ధరియింతుశవుగద పరాత్పరా! యట్టినీ విత్తజి $ నస్త్మదీయ 
గర్భమ్మునం బుట్టం 3 గా నోచం గల్లిత నారౌర! నరలోకమందు నీదు 
మహితవిలాన మాశమాడ్కి జెలంగునే నరులపోలిక లట్రి(వరుస నుండు 

ఆ. ననుచు ననుకరించు $ ననుటయ తప్ప నీ, కివ్వి యేల యనుచు $ నెనంసభ_్రి 
దెవకియు నుతంవీదెవాది బెన్రం డ్కిమ్మాడ్కి_ బదులు. చెవ్చి $ మనసువాంగ. 3౧ 

క. ఓసాధ్వీమణి పూరం, బె సర్హమునందుం బృశ్ని 9 యనువేరు దగం 

గా సమధికవిఖ్యాత౯, భాసల్లీత వవుడు మనువు 1 స్వ్యాయంభువు(డా. 3౧y 222 

క. ఆతని వభుత్వకాలం, బాతతధర్శమున సాగ 4 నపగతపాపుం 

డై తనరె౯ వసుదేవుం, డీతడు సుతవుండనం బ్ర బెళ్వరుం డయ్యె౯. 39 22౨ 

ar కమలాసనుండు మిము $ గాంచి ప్రజాసర్ల మొనరింవుండీ యని $ వనిచె నంత 
నిం ది యనవూసిహంబు $ స్వచ్భంగాం బోనీక స్వాధినమందుండు న ట్లొనర్చి 

నిరుషమ మిది యన 4 నెజ్ం దవ స్పానరించితిరి కాలగుణములై $ పరయుచున్న 

వచాతపంబుల $ వాయుహివమంబుల ఘర్థాతిరెకంబుం $ గడు సహించి 

తె, శ్వాసముల నక్రైబంధించి $ స్వాంతమలము, లనందగినయట్టి రాజసీమును దమోవి 

కారములడీలుపడ (జేసిభూరుహచున్ది,తమసుఫ లప త్ర ములనువా$తమునుదినుచు, 

ఉ. నన్ను మనస్సుల౯ నిలిపి $ నావలనక్ బహు కాంత. లొందలా 

నిన్ని వ్రశాంతచిత్తముల $ నిద్గవిధి౯ మదుదారహపూజల౯ా 

సన్నుతుల౯ ననుం దనిపి $ చక్కనినిష్టం దపంబుచెయంలాం 
బున్నెముపండు నానియతి $ వూజ్యతరంబుగ సాగ నొక్క_టక్. 3౫ 225 

క. ఇరువురు తవమొనరింవంగు సరిగా బం డ్రె ండు'వె లోసంవత్సరముల్ 

సురమానంబున జెల్లెనుు బరమము దుమ్మరము నాతీపం బగు నాధి. 3 ౫6 

చ. అనఘమనీషులార! ననుునన్న్వహా మాత్మ ను బాదుకొల్పి చే 

సిననియతి౯ గ్ర హించితిని$ శ్రీకరమైనతవ ం౦బు భక్తి శ్ 

ద నెట్ ముదాత తృతృప్పికని చవల మరయ వర ప్రదాన్వ 

మనికరమందు మిన్ననయి $ శ్రాలుదు నే నని ప 'వెండియు౯, 3౬ 227 

క. మిములనార్చి పల్కి_తీని నిస "మనోరథ మెట్రిదానిం $ బొందం దలంచి యి 
ట్రైమహీతతస మూనితి రోతమిం గోరుం డొ "సంగువాండ $ ధన్యులు గానక, 

చ, అని వచియించునాదువలు $ కాదృతిమిాఅంగ నాలకించి మా 

రనఘులుగాన గ్రామ్యవిషక$యంబుల నింతయుం గోరనట్టిపు ' 

ణనిచయ "'మెంతో "చేనీన మవాత్తులు గానం దనూజుం ౭ గాంచనో 

చిన యొకపుణ్యకర్మ మును 1 శేయనివారలుగాన న త్తటీలా. ౩౮4 229 

క, నామాయ'"చేత మోహితు,లై ముక్రిని గోరమాని యాత్ర భవుని న 



రర శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

నామాడ్కి. నుండువానిన్స్నె 'యోమానితచిత్తులార! $ యొగిం గోరంగకా. 5౯ 

క. వర మిచ్చితి నక్ష్సే యని యరిగితి నాలోకమునకు $ నంతట మోర 

_క్రరుణమున మనోరథ మిక్కరణిగ నీడేటుటయును గాంతు.లుతిజిక్. 5౯4231] 

ఆ. విషయసుఖములను సు;విస్తృతిమోజంగ, నసుభ వించితిర మహోత్తులార 

యంత శీలమున మీహశొడార్యమున సాధుసద్దుణాల నొండుసాటి లేక. ౪౮౦౫ల 

న్స్, లోకంబులంచదెల్ల 1 (చాక టవిఖ్యాత్ గలయట్లి నెం బృశ్ని గర్భం డనంగ 

మోకు గుమారుండ $నై కల్టీతని మో యవలజన్మంబున $ నదిత యనం 

గ్గ వ్రవుండన జనిం $ గాంచితి రట్టి రండవజనృమందు సాఠధువర మద్ది 

సార్గకంబుగ నేను 1 నాత్మభవుండనై వే రువేంద్రుం డనం 1 గోరి మోకు 

ఆ. వాంఛపాదలం. బుట్టి $ వబులిత్కి బూమనా, కార కారణమున 4 గారవమున 

వామనాఖ్య నాకుం $ బ్రఖ్యాత మయ్యొ మి మూండవవగు నట్టపుట్టువునను, 

క. అదితియు6 గళ వ్రిపుంజే య్య;్యోయదనున నీనామ మూని శ యలెచడుమోా శే 

ముదముసం దనయుండనై యి ట్లుదయించిగిం బూర్వరూవ 1 మొప్ప్బారంగకా 

"క, నూనృత మో వాక్యంబన్సియే నముము వూర్వ్యఖ వము స్త సళ దగుంంగా 

నీనారూవము. జూవితింగాని మజొక్కండు కోరక కాదని నులీయయుళొ. ౮ 3234 

క. ఈరూపంబునం బుట్టక, యదావమ్ముననొ పుట్ట + నిల మర్యం 
మోరుంట నాదుపుట్టుక, యీరిత నటంచు మోకు 1 నెటు దరంభే. 636235 

ఆ. మ _రృలంగమునను $ మామ జ్ఞానంబు,౫ లుగంబోదు మూాకుం $ గలుగలలవొ 

యిట్టిజన్మము లని 1 యొన్నంబోకుం డటంచుం బలుకంటూ నె హరియు 4 లవితభణితి. 

క. ననుమిరు పుత్తభావం,బుననో మణీ బ్రహూభావముననో పలుమా 
అును న్నేహమూని చింతించిన మత్సరమగతి "కెలమిం 4 'జీళుదురునుడీ. లట? 

25, అని వచియించి యాజనకు $ నస కసుంగొని కంనునుండి భీ 

తిని గనుబెని నన్ను గొని $ తెప్పున గోకులమందుల జేర్చి నం 
దునిసతియా యశోద యనుతొయ్యలికి౯ా జనియించినట్టి నా 
యనువమమాయం డెమ్లు, వనుశలన్నియుం: జేకురు దాన మి కొగెకా, 

చ, అని యిటుపల్కి శ్రీహరియు క నవ్వాలం బల్క_కి యూరకుండ చ 
క్క_నిదగు స్వీయమాయం గొనిశకాలవళంబున సంళయించునా 
జనకులు చూచుచుండంగ నిశకామము ,ప్రాకృతుంజడే యనంగ నొ 
వ్పీన శిళు వయ్యె నప్పెరువుం $ బ్రీతియు వారికి ాచ్చునట్లుగకా. ౪౬ 200 

1 “సత్యం మేన్యావృశంసతి అని మూలము. ల 'యదికంసాద్ని భేషిత్వం తర్హి మాం గోకులం 

నయ, మన్తాయా మానయాశుక్వం యశోదా గర్భనంభ్లచామ్.” అను నధికపాళమున కీదిభద్యము, 



3. దశమస్క 0ధ ము, 39 

అగ్రి వను దేవుండు శ్రీ కృష్ణుని వ్రేపల్లియకుం గొనిపోవుట, రతా 

చ. హరి యిటువల్క తా శిశుత 4 నందయగనే వసుదేన్రం డావరా 
త్సరుం చెటు హాచ్చరించె నలోపడ్డతిం బూని కుమారు నాతనిం 

గరములు దోయిలించికొని $ గృక్కు_న నాపురుటింటినుండి యే 
తరుణమునందు వెల్వడంగ 4 చాను దలంచెనె యప్పుడే యట౯. ర౬ళ 240 

క. నంద వ్రజమున నందుని, సుందరియని ఖ్యాతిగను యక$శోదకు జన్నిం 
చెం దనయ యగుచుం ద్రిజగ,త్పుందరిహరిణెరాగమాయ $ చోద్యముగా౭యగ౯. 

*ద, జననమె తేనిమాయ యటం 1 జక్రిమవొజ్ఞను బూని జన్మముం 

గనియెను; విష్ణుమాయ దగుశకమృతరాయతళ _క్తీంజేసీ యొ 

య్యన సకలేంద్రియంబులయు $ వ్యాప్ఫతు లెల్లను మాని గాథని 
ద్రను గని ద్వార పాలకులు ? ఛార్ వయిక్ శయనించి రొక్క_టకా. ౮౭4 242 

ఉ. పౌరులు యూగమాయ దగుభావమురీతిం బ్రబోధ మింత చే 

కరారమి6 గరార్కుుచుండి, రిటం$ గ్రూరనిశార్థమునందు. బుత్రుం డా 

శ్రీరమణుకా శిశుత్వమును 1 జెందినవానిని నొంచుం బోవలా 

శూరసుతుండు యత్న మున $ జూన్పె మనంబును దైవ మెన్నుచుకా. ౪౮౭౪ 248 

స్స్, ద్యారములం దెల్ల. $ దలుప్రుల నాయసకీలళ్ళంఖలములు థీ చాలదృఢము 

గాం గూర్చంబడియుంజెం $ గంసు నానతి మెయి హరినెత్తుకొనిపోవు $ టతిభరంబు 

గానుండె వసుబేవుం$ డూని నిబ్బరమును దనయుని గైకొని $ తరలె ను 

ద్యారములన్నియుం$ దపనునిరశి చే నంధ కారము లట్టు $ లర్భకనరు 

తే, నెత్తుకొని వసుదేవుం డశశ్సేగం వేళం డామె తమయంత విడివడి 'యేమియడ్డు 

చేయకుండాను, బర్జన్యుం $ డాయెడ మెల, మెల్ల నుణుముచు వర్షించె శ మేలుగోరి. 

క. ఒరులకుం గనడకుండంగ, నుర గోంద్రుండు వృష్టిం దడియోకుండంగ శిశువుం 

బరిరథీంపంగ దారము, పరిసరమున నెదిగి భూరోఫణములం గ వ్పెక్. ర౯ 245 

ము, ఉర గ౦ద్రుండు ఘణాళ చేత ఘనవృశస్ట్యు దై కము౯ మాన్ని యా 

వరమేళు౯ా శిశురూవునిం గొలిచిరాం $ బర్జన్యుం డస్టవ్హు ఖీ 

కరవృష్ట్రిం గురియం బ్రవాహా మొగి బొంఫగ౯కా లోతు చెప్పం గనం 

దరమేగాక చెలంగ వెల్లువ నితాంళతం బొప్పయణాం బై వయి౯, ౮౯౪ 246 

ఉ. తుంగతరంగముల్ పొలయం క దోడనె ఛేనము లుప్పతిల్లి వా 

నిం గననికం గప్పుచును 1 నిర్భర వెేగమునం జనంగ ఖీ 

తిం గనంజేయు ' సుళ్లు నొకశతేవకు వందలుగాం గనంబడం 

_ బొంగెడువేడ్క_మై యమున 1 భూతభ యంకరలీలం బాటుచుకా, ౫౦ 247 

* “యదా 'బహిర్లంతు మియేవమతర్ణ్ల బ్రజాయా యోగమాయా” 'అనిమూలము, . 



40 శీ తాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

ము. మునుసీతావతిమైన రామునకు 'బెన్తోదంబునకా మార్ల మి 

చ్చినస సంద్రంబును బోలి శ్రొవ యుసడా౯ 1 నీ శ్రికృష్ణునిం గొంచు నె 

మన చెరలో యురియాడ్ క నీనది నబేశమాడ్కిం దరింవంగ నౌ 

నని యూహిాం చెడు శూరవుత్రు తునకు నోయ్యంబొప్ప నొక్కుమ్ముడిక్. ౫౦ 249 

*లేయమునిసోదరియయ్యు నయ్యఖలలోక 

పతిమవోజ్ఞ ను దలందాల్సీ $ వథ మొనంగ 

భ గవడాజ్ఞను ఊాంబడుువారు గలరె 

హరిహర బృహాలఖైన నెంోదై నం గాని. ౫౦ 2H) 

ఉ. ఆనదిదాంటి శూరసుతుం $ డప్పుడె నందునిముందం జేరి శ 

జానిమవొజ్ఞ న త్రటీనె + సంభవ మందిన యోగమాయ డొ 

నానతి గోవ సంతతి నిీగీజాంగముతే యొలుంగంగలేని య 

శే నిదురింపః గాంచి మది $ నెంతయుం బొంగి యశోదశయ్యపై. ౫౦౮౪ 250 

చ, తన్తసుతు నెట్టులో యునిచి 4 త_త్తనయం గొని కృష్ణునాజ్ఞ నొ 

య్యన మరలకా స్పవాసమున $ కవ్పడెచేరి స్వదారళ య్యమపై 

నునిచి విధిం దలంచుచు నీ యోమయశ్ళంఖలనముల్ పదంబులక౯ా 

మునుపటియ'బ్లు కన్నడం 4 ముం దిశసాగు నదేమొ యం వెదళా ౫౧౪4 25] 

క. తలపోయుచుంజె; నందుని, జలజాతీ యశోద బిడ్డ 4 జనియించుటయే 
తెలిసికొనె గాని నిద్దుర, పొలయుట మైమజచి స సృతియుం $ చొలయకయుంటకొ. 

క్ తనకన్న బిడ్డ మగళిళు, వని యాండుది యనియు నెైజటుల 4 కాయాసమునకొ 

దనుం దా నెజుంగని నిద్రం, గనియుండెను కౌరియుంటడెం 1 గడు దీనుండై. ౫౩ 

a 

నాబ్దవయ థా య ము. 

అధి కంనుండు దేవకి వృనవించుట విని త్వరపడి వచ్చుట. అజా 

క. అని శుకయోగి పరీశీ, జ్ఞనపారున కట్టులనియెం $ జక్రి యవలిగా 
థను దెల్పెద వసుజేన్రురో డనుగతళ్ళంఖలపదుండు క నై యుండంగకా, ఇ 254 

క. తమయంతన నగరదాష్భిరములన్నియు లోన వెలిని $ రాజాజ్ఞను నే 
క్ర మమున సంపీహితములై, యమరం దగు నట్టులుండె 4 న_త్తరుణమునక. ౪ 

సీ. బాలిశారోదనోభ్వని విని కావలి వా నెల్ల రస్టై మో బాంతచిత్తు wy 
లగుచు మేల్మా_ంచి వే 4 యరిగి కంసునితోడ జేవక క వ్ర సవించె $ చేవయనుచుం 
దెలివిన భోజథాశ్రీవతి యెద్దాని వినగోరి యతిశయాభీతిం గనుచు 
 నెదురువరూచుచు నుండె $ నది య హ్హ వినంబడ శ యనంబునుండి యాశనంతతిం బొల 

* “యమానుభా” అనుమూలమునం గలయర్థచమత తిని బెంచి వ్రాయనయ్యె. 



ల] దశమస్క 0ధ ము. 41 

లే. యింవ నద్దియె యద నని? యెంచి లేచి, మృత్యువును జంవణోరుచుశమిగు లందడంబ 
డుచును దలవెం డ్రుకలు వీడుూడు నవి యప్రచక్క. సవరింపం జాలనిగసం థ్ మమున, 

క. పరుగిడి నీళ్లాడిన మం,దిరమును జేరె౯ మనంబు $ తేయకువదప్పకా 
ద్యోరవడివచ్చిన యాస్కోదరుం గని చెవకియుం జూలోదై న్యము గదుర౯. ౩౪ 257 

ఉ. "మన్న నచేయనట్టిం దగూమానిసీకై నను విన్న యంతనే 
యెన్న గ రానిజాలీ జనిగీయింపయం జేనెడు నట్టివల్కులక 

విన్నందనంబునం బలిశె $ విశ్కుతవంళ మునక౯ా జనించి యా 

పన్నులం గావః జాలుదువు 4 బాతవు గోరుదు మేలు నా శెద౯. ౪ 258 

చ. కనుగొను మేనగోడ లగులగాని నిను౯ా వధియింవ భూమివై 

జనింగను మేనయల్లుండె నిజముగ దీనికి మేలుగోర నిం 
క నెవరు నీకు నీడు విను కన్యను జంవంగ6 బూన న్యాయమే 

మనమున నెన్ను మిట్టివని $ మానుము న్యాయము గాదు సోదరా. ఈ 25 

ఉ. ఇంతకుమున్నె నాకు జనియించిన సూనులం బావకాభులకా 

జింతయె లేక చంవితివి 4 సీ! వుంకొల్పెనొ దైవ మేదిని 
న్నింతటిగొప్పకార్య మిటు లే యొనరింపు మటంచు నన్నరో 

యింతి యిజౌం గదా యొసంగవే యొకదానిని నైన ని_త్తతకా, ౫ 260 

చ. కడవటిళూంతు రిద్ది యింకలేగల్లుదు రే యనునాళ యించుశేం 

బొడ మదు నెమ్మదికా ముదిమి: బూనుట నా కొగిం బుట్టినట్టి యా 

కొడుకుల నెల్ల6 జంవితివి స్ట కోరినయ కై యనుంగుంజెల్లైల౯. 

బుడుతలచావునుం గనుచుం ౪ బొక్కెడుదానను నేను సోదరా. 4 . 261 

క, దురదృష్ట్రవంతు రాలను, జరమ్మప్రజ యిద్ది నీవు 4 త్యవిభుండవు సో 

దరి నని చిన్ని కుమారికం, గరుణ నొసంగం దగుదును$గణా యని మణటియుంకా,. ౬ 

క. వనరుచు నతిదీనముగాం దనయను 'గొంగిటను జేర్చి ! ధర్మముగా నె 

మన మొగిం గరుగల వేంజెడు, వనితామణి బి ట్టదల్చె + వాం డకరుణుందై_ 

క. ఖలుండౌట సహజహ_స్ఫంబులనుండి జవంబుమోణం $ బుత్రికం గొనియె౯ 

బలిమిక్ ద_త్తరుణముననె యిలనై జన్మించి కన్ను $లే శెటువకయే. ౭ 264 

చ. కరముల దాయశకనేం దగక 5 కన్నులపండునుంగూర్చు భాల సో 

దరసుత యంచునైన నిడి * తప్పనియైనం దలంప కొక్క-న్వా 

ర్థరతినిమా త్రమే గనుచు $ దానను సౌహృదముం ద్యజించి చే 

“చరణము లక్షై పట్టుకొని +? సాంద్రశిలా గ్ర మునక మహాగ్రుడై రా 965 

1 “శమావా థ్రాతరం జీవీ కృవణాకరుణం సతీ” అని మూ, “కృపణాకరుకాం' ఆనువదముల 

యర మే యిందు? జక్కంగాం చెల్బంబడినదని యెజుంగందగు. 2 “ఆపోధయచ్చ్భిలాప్ఫ స్టోఅని మూ, 
ఛాం-భాగ 6 



నీ 42 శ్రీ తాండ వకృవభాగ వతము [ఆ 

1ఆ. ఎత్తివై చె; నిట్టు 5 చేయంగ న బ్బాలు బండమిందం బడక 4 వానిచేతి 
నుండి యళ యెగనసి $ వో్యమమార్షంబునం గానంబడియెం గంసు శ మాన మెడల 

చ. సురపథమందు నిల్చి కడుగశోభిలు నెన్మిదిబావువుల్ భయం 
కరగురుళ్ స్త ముల్. వెలయథఠగనడ విష్ణువు జనించియు 
న్నరమణి క్వ్యాయాయ యట; నై జళరీిరము కన్చడంగ ని 
ర్టరతరుపువృవోరములు 5 రాజిల నాభరణాళ యొప్బగకా. ౯ 261 

న్స్, దివ్యగంధపుంబూంత $ చ చేవాము వెలయంగం గమ్మన్యస్త,ంబును $ గట్టి చావ 
శరళూలచ ర్యాసోళంఖగచాచ క కనుల ధరియించి నీ స్తులక రాష్ట 
కము మెటయుచునుండ $ గరఫర్వ చారణసిగ్ధులప్సరసలు ఫే చేతు లొని 
కిన్నరు లురగులు 4 క్రీ _ర్టించి కానుకల్ కరములంబూని యుగత్క_ంక' వింటి 

తే, దన్ను (బొగడంగ నలరుచు 1 మిన్ను 6 గనుచు 

నేమియును చేయం జాలకీయే తనుంగ 
నుంగొను పాపాత్తునిం గంసుని గని మోరి 
మందముతి! విను మిఫ్థ్ర నామాట: గడక. ౧౧ 269 

ఉ. వమిఫలంబు గల్లునని యెంచి ననుకా వధియింవం బూనితో 
సమర కేతు వని + నింగి వచించినవూర్నసై రియి 
సీ మహీ నొక్క_చోట జనిశ+యించి వెలింగాడుంజుము దీనులై 
ఈమియెలుంగ నట్టిశిశుకబ్బందము నూరశె చంపపేండుమా. ౧౨ 269 

చ. అనియిటు కంసులనార్చి విప్రలార్థయుతంబుగం బల్కీ యంత నా 
యనువమభాగ్య శాలిని మవామతి శ్రీవతియోగమాూయ భూ 
మిని బహునామముల్ గలిగి 1 మించినచోటులం చెక్కునాముముల్ 

. తనరంగ నొవ్చుచుంజెను నోతాంతమహ త్త § "మొగిం గనంబడళా. ౧౩ 270 

ఉ. దేవి వచించి నట్టివయి $ తీక్షత రార్థ్రము గట్జుపల్కు లా 
_భూవిభుం డాలికించి మది ? భూరితీరంబగు విస్తయంబు వే 
యావహిలంగం చెల్లెలిని * నావసుజేన్రని బంధము కులం 
గా విధివాజండేసి ( యొడి+కంబున. బల్కెను బ్ర, శ్రీతుండునై. ౧౪ 271] 

ఉ. *అక్క_ట! సోదరి! ప్రీ యము 1 లాజెడు బావరా! పావబుద్ధినై 
రక్క_సుం డాత్మ సంతొకుల $ ప్రాణము తీయు విధంబు తోవంగా 
మక్కువ విర గాంచిన కక మారులం బల్వురం జంవినాంయంగా 
యక్క_టికంబు చరావక యీవాంకృతి నాత్ర తృహితార్థినై. యిసీ. ౧౫ 272 

సా కద్ధస్తాళ్స ముక్సత్య సద్యో చేవ్యం బరంగళా” అనిమూ. 2 “అవోభగిన్యవోభాముమ 
యావాంబకసాప్హ వ్యనా” అని మూ. “భామస్తుభగనీభర్తా, అని నిఘంటువు. 
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క. జ్ఞాతులని కాని మిత్ర, వ్రాతంబనికాని యెంచి $ వదలక న్యాయం 
పీతజిని సంత్యంజిచితీం శేకము దుర్భ్భ_త్తి నూనెం4 జెప్ప నేలా. ౧౫౪ 278 

క్ర. ఏలోకములనుగాంతు? న న,ధోలోకమె నాకుంగట్లుం $ దోడో జ్ఞాన 
శ్రలలితు విప్రః జంపిన, కూళవలెకా మృతుండనే య$గుదున. బ్ర, దికియుక్ొ. 

చ. మునువచియిం చె నెన్మిదవోపుత్రుశు నిన్ను వధించునంచు నీ 
కును మృతియనార్చ నిప్పు డొకో మేణిని బుట్టినవాండు పుత్రుండం 
చును వచియించె దైవ మిది + మాడ(గ మరు ర్య్యు లెకాక దై జన వమి 

ట్లన్ఫతము వల్కు_చున్న దను + టారయ సత్య మె యయ్యెంజాడరే. ౧౬౪ 2/5 

చ. అనృతములాడుదై వ మని 1 యారయంజాలక చానిమాటలే 
మనమున నిల్వ నమ్మి యిది+ీముంచిది కా దనియెంచుజ్ఞానముం 

గనని మవాఘసంతతులం $ గాదని చేనీనవాండం గాన నొ 
ప్పని సహాజాతవు త్రకుల $ నందణుం జంవితి నేమి చెప్పుదు౯. ౧౭ 976 

చ, అతిశ యబుద్ధిసం ంపదల + నందినవారలు గాన మూర లా 

సుతుల మది౯ దలంచుకొని $ శోకము నొందకుం డాత్త్మకర్తసం 
తతుల ఫలంబులం గుడిచి 5 తా రొగి నేగి రటంచు నంచుశు 

పీత మగు వారింూర్చి తపి+యించిన నేమిఫలంబు గల్లెడున్. ౧౭౪ 277 

ee - టైవతంత్రంబునం + దారు ప్రవ్నర్చించు నఖలజంతువు లట్టులౌట వార 

లొక రోం దిరముగా + నుండ నేరక స్వీయకర్తానుసారంబుోగా జనిమృతు 
లను గాంచుచుం. జరింతు + రనయమిరీతిగాం 'బార్జివంబులు గాల (4 బరంగచున్న 

యట్టిఘటాదుల + యాకారముల బోలి భూతసంతతిరూహవములుగం దనరు 

తే. చేహములు కర్మవళమునం 1 దివిరి కూడుం 
బాయు నట్టిఘటాదిరూ+వములు పోవ 

నవని యెటులుండు నట్టుదేశేహాములు గలుగ . 

'జెడంగ నాత్మ యు భేదంబు + చెందకుండు. ౧౯ 278 

వ ఈయర్థంబు ' నెబుంగనివారలు ఖేదదర్శనంబునం జేసీ చవాత తృబుద్ధింబడయుదురు. 

ఆశారణంబున 'దేహూయోగవి యూగనిమి _తృ్తంబున సుఖదుఃఖరావసంసారసంబంధ 

మవోశ్లేశంబు వారలకుం దప్పక కల్దు. ౨౦... 279 

క. "కావున నీదుకుమారులు, నావలననె మృతిని గాంచోన౯ా వారలదాో 

భాన్రునకు వగవకుండం,గా వలయు నజేల యన్న (6 గారణ మిదియా. ౨౦౪ 

క్ర, ఓకల్యాణే ! నేనే, నీకొడుకులం జంవితి నని 5 నీవెంచుట యె 

ట్లో కర్మవళ ంబున'నే, చేకూరినఫలముల వెసరజెందిరివారల్ . ౨౦౪4 281 

తే. ఆత, నృకృతమగు కర్మఫకలాళి వార 
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1ఆ. ఎ శ్తివై చె నిట్టు 5 లేయంగ నబ్బాల, బండమిో:దం బడక 4 వానిచేతి 

చ 

న్టీ శ తాండవకృష్ణభాగ వతము [అ 

నుండే యళ యెగని $ వో్యోమమార్దంబునం గానంబడియెం గంసు శ మాన మెడం. 

సురవథమందు నిప్పి కడూీశోభిలు నెన్మిది బావ వుల్ భయం 

కరగంరుళ స్త్ర ముల్ వెలయరగన్సడ విష్ణువుతో ౪ ' జనీంచియు 

న్నరమణి యూగమాయ యట నె జశరీరము కన్సడంగ ని 
ర్థరతరుపుప్పహారములు 1 రాజిల నాభరణాళి యొవ్చగళా. ౯ 

స. దివ్యుగంధపుంబూ6త ఫ$ 'చేహూము వెలయంగం గమ క వ్యన్ల ౦బును $ గట్టి మాప చనన, 
శరశూలచర్తాసీశంఖగచదాచ క్ష, క,ముల ధరియించి నోస స్తులకరాష్ట్ర 
కము మెజయుచునుండ ర గరఫర్వ చారణనిద్ధులప్సరసలు $ చేతు లొగ్గ్చీ 

కిన్నరు లురగులు 4 కీర్చించి కానుకల్ కరముల(బూని యుకేత్కంఠమిాటు 
. దన్ను ంబొగడంగ నలరుచు $ మిన్ను6 గనుచు 

నేమియును చేయం జూలకయ్ తనుంగ 

నుంగొను పాపాత్తునిం గంనసుని గని యోరి 
ముందవుతి! విను మిస్డు నాీమాటం గడశ. ౧౧ 

. చమిఫలంబు గల్లునని $ యెంచి ననుకా వధియింవం బూనితో 

నీమర కైక కే హీతు వని * నింగి వచించినవూర్నకై ర యి 
మ మహి నొక్క_చోట జనోయించి వెలింా. ముంజుమ్ము దీనులై 
యేమియెలుంగ నట్టిశిళశబ్బందము నూరే చంవషుడువమూ.. ౧౨ 

అనియిటు కంసులనార్చి విష్రాలార్థయుతంబుగం బల్కి యంత నా 
యనుపమభాగ్య శాలిని మవామణి శ్రీవతియోగమాయ భూ 
మిని బవహునామముల్ గలిగి $ మించిన చోటుల చెక్కు._నావుముల్ 

_ తనరంగ నొవ్చుచుండెను నిీగతాంతమపహా త్త గ “మొగిం గనంబడకా, ౧౩ 

. దేవి వచించి నట్టివయి 1 తీక్లతరార్థము గల్లువల్కు_ లా 
_భూవిభుం డాలకించి మది 1 భూరిలీరంబగు విస్తయంబు వే 
యానహిొలంగం చెల్లెలిని శ నావసుబేన్టుని బంధము కులం 
గా విధిమాజంజేసీ యొడోకంబునం బల్కెను బ్ర న్ధి శ్రితుండునై. ౧౪ 

. *అక్క_ట! సోదరీ! ప్రియము 1 లాడెడుబానరా! పబుద్ధినై 
రక్కసుం డాత్త సంతితుల 1 ప్రాణము తీయు విధంబు తోరా 

మక్కువ మారు గాంచిన కళమారులం బల్వురం జంపినాండంగా 
యక్క_టికంబు చూ్యాపక యహాంకృతి నాత తృహితార్థినై.. యినీ, ౧౫ 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

1 “సా తద్ధస్తాక్స ముక్పత్య సద్యోచేవ్యం బరంగళా” ఆనిమూ, 2 “అవళోభగిన్యవేభామను 
కా వాంబక పాప నా” అని మూ. “భామస్తుభగనీభర్తా. అని నిఘంటువు. —-4 
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క, జ్ఞాతులని కాని మి త్, వ్రాతంబనికాని యెంచి ? వదలక న్యాయం 

oY 

లైలా 

క, 

క 

సీకటిని సంత్యంజిచితే, చేకము దుర్భ్భ_్తి త నూనె 1 'జెవ్చంగ నేలా. ౧౫ 278 

క. ఏలోకములనుగాంతు? న థోలోకమె నాకుంగల్లుం $ దోడో జాన 
శ్రిలలితు విపు జంపిన, కరాళ వ లె౯ మృతుండనే యశగుదును బ్రైదికియు౯. 

. మునువచియించె నెని న్మిదవోపు త్ర తుడు నిన్ను వధించునంచు నీ 
కును మృతింనార్చ నిప్పు డాక్ మేణిని బుట్టినవాండు పుత్రుండం 
చును వచియించె దైవ మిది) చూడయగ మ ర్వ్యులెకాక దై ఇవ వమి 
ట్లనృతము నల్కు_చున్న దను + టారయ సత్య మె యయ్యెంజాడరే. ౧౬౪ 275 
అనృతములాడుదై వ మని 1 యారయంజాలక చానిమాటలే 
మనమున నిల్వ నమ్మి యిదోముంచిది కా దనియెంచుజ్ఞానముం 
గనని మవోఫ ఘుసంతతులం $ గాదని చేనీనవా:ండం గన నా 

ప్పని సహజాతపు త్తకుల $ నందటజుం జంవీతి నేమి చెప్పుదు౯. ౧౭ 276 

అతిశ యబుద్ధిసం ౦వదల + నందినవారలు గాన మోర లా 
సుతుల మదికా దలంచుఖొని $ శోకము నొందకుం డాత్మ కరస సం 

తతుల ఫలంబులం గుడిచి 5 తా రొగి నేగి రటంచు నెంచుశే 
హీత మగు చారింనార్చి తపి+యించిన నేమిఫలంబు గ బ్రైడున్. ౧౭౪ 277 

దైవతం త్రంబునం చారు వ్రవ_ర్సించు నఖలజంతువు లట్టులౌట వార 

లొ లొక్క_చోం దిరముగా + నుండ నేరక స్వీయకర్తానుసారంబుగా జనిమృతు 
లను గాంచుచుం జరింతు + రనయమిరితిగాం 'బార్జివంబులుగాలం $ బరంగుచున్న 
యట్టిఘటాదుల + యాకారములం బోలి భూతసంతతిరూపములుగం దనరు 

. చేహములు కర వశమున 1 దివిరి కూడుం 
బాయు నట్టిఘటాదిరూ+వములు పోవ 

నవని యెటులుండు నట్లు చేహములు గలుగ | 

జెడ నాత్మ యు భేదంబు + వెందకుండు. ౧౯ 275 

ఈయర్థంబు ' నెబుంగనివారలు భేద దర్శనంబునం జేసీ దెవాత తృబుద్ధింబడ యందురు. 

ఆకారణంబున దేహయోగవి యోగనిమి త్తంబున సుఖదుఃఖయావనంసారసంబంధ 
మవోగశ్లేశంబు వారలకుం దప్పక కల్ణు. ౨౦ .. 279 

కాన్రన నీదుకుమారులు, నావలననె మృతిని గాంచీన౯ వారలదా 
ఇాన్సునకు వగవకుండం,గా వలయు నదేల యన్న (4 గారణ మిదియా. ౨౦౪ 

ఓకల్యాణీ ! నేనే, నీకొడుకులం జంవీతి నని + నీవెచుట యె 
ట్లో కర్మ వశంబుననే, చేకూరినఫలముల వెసఠజెందిరివారల్. ౨౦4  _ 201 

లే. ఆత తృకృలేమగు కర్కఫీలాళి వార . F 
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లనుభవించిరి గావున * నట్టివారిం 

గూర్చి చింతింవలగా. బూనోకుము వధింవం 

జావం గర్భమె మూలమా + సాధ్వినిజము. ౨౧ 292 

ఆ. చంవీనాండ నంచు 9 జచ్చితినే నంచు, నాత్మ దర్శనంబు స్ట నళ మజూచి 

తనువునందు నాత్మశయను నభిమానంబుగ లుగునంతదాంకఠలేగలుగుం జక్కు.౨౧౪| 

తే, బాధ్య బాధకభావంబు $ పరలుచుండు ఖేదబుదియెంతేటిదాయక 1 సృద్ధినొందు 
యు 

నద్ది పోయిన. జింత లే + కలరుచేహా, యొటుయగసుమా యిడ్ది నిజ మని నె సుబుగ్ధి. 

క్ర, చౌరాత త్యెము నాయది యగు మొరలు సాధువులు బంధుమిత్ర ఒరెడం జీ 

కారిన వాత్సల్యంబునం జేరుం గాంచితిరి గాన + ప మటువం దగసకొా. ౨౧౪ 

చ. అని బతిమూలుచుకానహూజ 4 నామెపతి౯ వసుపెవుం జేరి యొ 

య్యన ముఖ మశ్రుబిందువుల $న_త్తణీ నిండంగం దత్పదాంతిషం 

బునశిర "మొప్ప (మొ, క్కె తవం + బూనుండు నన్ని యో నాపెరింవుం 

*తనయులతవ్వులక్ మజచుతండ్రు,లపోలిక నింకమిాండటక్, ౨ 

క్ల అని ్ రార్థించుచుం గన్యక, దనకుం జెసప్పినది సుంత 1 తెప్ప దలు యక 

దనమదిని నమ్మి మాటల, వినయమునకా సౌహృదంబు $ వలయిుచు చొగికా౨ 3౪ 

క. వారలయం -దేదోష ము, వేరదటం వాత తృ నెన్ని $ పెచ్చెటుం గారి 

గారోచితళ్ళంఖలముల, భూరమణుయు శ తొలయగంజేసం  బొత్తు గనుటశై, ౨౮ 

చ. తన వీయనోదరుండు మది + దాలీమినొంది స్వనయక ఇష్ట మొ "ము 

పృనిదనియే యెటంగి తనుం 1 బల్హణు చేయుట శొంతరోన 

య్యెను వసుదేవువత్ని; హీత 1 చెన్ను చు నూర సుతుండు శం శాంతిం సై 
కొని కుభమాని నవ్వుచును ) 5 గొంకక పల్కె... నయజ్ఞాయ జెటవే౯. ౨౫ పాల 

త్ Ee ఈసా "నాన. 

cir . ఓమవాభఖాగ నీ 4 వూహించినదియెల్ల సతస్థింబయగును, నోజ్ఞాన మశ్రై 

దేవల కుదయించి 1 దీపించు దాన నాత్త వర 'భదమ్ములు ఫ్ 'మూసక “తగు 

నంతియె'కాని సత్యం బిందు నెయ్యది యనితలపోయ సోయ్యుదియుం దోయ; 

దడాయహంబుద్ధి చె 5 ననుణయనఖుం డితం డితయ శ తు వటంచు 4 నెసఢపభద 

ఆ. ముదయమందో చాన 1 నురుశో కవార్ష లో 
_భవమదమోహములును 4 భయము ట్వేష 
ము పొదలంగ భూతముల భూతముల చేతం 
జావంచేనీ తానె 4 సాఖీ యగుచు. ey 290 

క. ఒండొరులకుం 'శ్రేరకుండ్రైయుండెడు పరమేళు నెబుంగీనోవరు కర్మం 
బుండంగ "నేనే 'చపితింహిండీ యని పల్కు_నొక (డు $ కూరుండుపో "లె౯ా..9 229] 

1 ఇది మూల మున'లేనిదని యెయజుంగవలయం. 
ళ్ 

పనలు 



ల] దళమస్క 0ధ ము. 45 

క. ననుం జంచె నల్జ్లమనుజాండని యొక్క_ండు వల్కు_యగాని $ యప్పరమేశుం 
డు నిజో చితకర ములకు, ననుగుణముగ ఫలము లిచ్చు + నని యెలుగండుగా. 

క. -ఈనియమంబుననె నానూనులం బొలియించితి వను+వొవ్వునం దవ్వు౯ 

మానక నీయందుంచం,గా నెంచు టన ర్హ్హ మె యగుం$ గా యని వలికెన్. ౨౭ 

క. -ఈవిథి వినిర్మలము లౌ, భావంబులు పెాలయసాధు $ భాహషణముల నా 
'చెవకియును వసుబెన్చండు పావనమతులౌటం బల్క_ం 1 బార్జివుం డంతన్. ౨౭ 

తే. వారిచే నెలవంది తాం జేరెమంది 
ర మెటో యాతపావ శేశవమ్లు గడవీ 
కంసుం డానేవకడ మం త్రిఫగణము విలువ 

బంచి యాయోగమాయ వోచించినట్లు. ౨౮౮ 295 

చ. తెలిపెను దైత్యులై కుటిలోధీయుతులై తగు మంత్రు లవ్విధిం 

బలికినరాజు. గన్లొని సువర్వుల వై. దగునీను వెంప్రునం 

గలిగిన యజ్ఞ త౯ా జరవఠగాం దగు కార్యము ద్ర్స్స దృష్టి ని. 

మ్థులం బరికించుయోగ్యతను $ బూననివారలు గాన రాజుూతోన్. 3౦ 296 

క. సురలకు నవకృతిం చేయం, దొరకదా కాల మనుచు. 1 దోడనె ఛాతి 

వర యోగమాయ వర్కి_న, కరణిని దగునేం బురాలళి 1 (గ్రామములందున్ .3 0 

క. పల్ఫియలయందు విడువక, గొల్ల లమందలను జక్క_ం $ గుమ్మరుచు మదిక 
వెల్లి విరియు సీర్షల నుల్లల్రన మ్రందించువార $ మర్భకవితతిన్. 30y 299 

క. వదిదినము లింక సాగక కొదువంగ సున్నట్టిచిట్రిళూనల మజీయుం 

బదిదినములు చనినశిశుసుముదయమునుం బట్టి యట $ పొరిపుత్తు మిలన్, 3౧ 

మ. మన వోూాలాటియ వార్య కార్యముల ఫశమ ప్త క్రియం చేయనా 

యనిమేషుల్ రణభిరువుల్ భఛవదుదళ_గాళ్చర్యకృచ్చాపసం 
గ నితాంతోజ్ఞ (ల సింజినీరవము నిగీక్క_ంబొవ్పంాం బర్వ నె 

మృనముల్ ఖీతిల నావంగాం గల 'యోఫత్తైనాథ 'యోజింపునూ. ౩౨ 800 

ఉ. అంతకుమున్నె నీ వగుమోహేాషును లంగములందుం దూజ నొ 
క్కింతయు నిల్వలెక యింక 4 నీయెడనుండినం జూవుతవ్చ చె 

కాంతేమునందు నుండందగు 4 నంచుం దలంచి వలాయనంబె యి 

స్టెంతయు నర్హ్రమంచు వడి  నేగిరికాదె య బెన్నిసారులో. 3౨4 801 

ఉ. కొందలు కేలుమోడ్చి రొకకొందటు దీనత న స్త్ర శస్త్రముల్ 
శ్రీందను బెట్టి కచ్చములు $ శేశకలావము లై వీడ నీ 

ముందట నిల్వ'లే మభయశముం గ ్రవనేయు మటంచు6 బల్కుచుం 

జిందజణవంద తై చనిరి 1 ఛెప్పెడిదే మిక వారిశౌర్యముల్. ౩3౪ 802, 
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£ 
ని, 

ర్త 

చ. 

4 

శ్రీ తౌండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

అస్త్రశ్ స్రంబుల $ నవలంబెట్టినవారి విరథుల భీతినం4వృతుల నన్య 
విషయసంస కుల  విచ్యుతచాపులై యుద్ద మొనర్చ్పంగళనోవ నట్టి 
వారిని జేవలే $ కూరక నిలుచున్న వారిని భూనాథ1వ_ర్తనంబు 
ధర్మంబు నెణీ(గిన $ దయగలవాండను గావుననే యట్టి 5 చేవతలను 

. జంవవై తివి మజీయును $ సాధ్వసంబు 

కలుగనట్టి ప, దేళంబు $ కడల శర 

మును గనంబడంచబేయుచుం 4 బోలు'తేని 

సమయమున బీరములు పల్క_6 1 జాలుచుంద్రు. త్ర సల్ల 803 

సురలట్రివారు మన క్కెక్కరణిం బ్రతినేయలలథ కమలామయాదుల్ 
నిరువమని క్రములుగదా, పరికింవరె వార లంచుం శ బలుకుదుపేమో. 3౬ 804 

జగతి నదెందుం గన్పడెడుగజాడయె లేక యదెంవొ యొవ్నరై 
నం గనంగరానితాన్రున ననారత ముండువారిం దలంవ నే 
ల? గలండె చూడనై న నచోలావిభున త్తమ! నిన్ను విక్రమం 
బుగలిగి 'బేవతావరులం $ బూనిశం జెంచెడస వి క్కమాథ్యునిన్ . ౩3౬ 802 

. పురుష ప్రవృత్తిళకూన్యతం బరయగు నిలావృతేము భూరిశవన మొండు హీమో 
త్క_రమున దగుగిరికడ నట్క నిరంతరం బుండుగాడె 4 నీలగళుండున్. 3౬ 806 

. సురవతి యల్బవీర్యు. డగుఠజుమ్లు విరించియొ యొవ్చుడుం దపో 

నిరతింజెలంగు ఎేనిట్టిరగుశనీలగళాదులు నేమిజేయ నే 
రురొ యెజుంగంగంజూల మమరుల్ మన శెన్న సవత్నిపుత్రులై 
పరులయి యున్న వారుగద $ పౌరుషహీనసులు వారలం చవొగిన్. 3౬౪ 307 

. మన మువేతీంపరాదు వ్యశమండ లేంద్ర ! 

వారి మొదలంటం చెకలించి $ వసుధం జేరు 
"లేకయుండలోం జేయుట కే కడంగి 
ని న్ననుసరించుమము బంవు 4 నేయ పూన్మి_. 3౩౭ ఆ తీర్ 

. పురుషులు స్వీయదేహములం 1 బుట్టినరోగ మువేతు చేయా 
బెరుగుచు రూఢమూలమయి $4 పెయివిధంబుల బాధచేయ న 

_తృరుణమునం జికిత్సకు నిగతాంతము శో కముగాకయుండు టు 

బ్బుర మొకొ యిం ద్రియంబులను % టూనికం దొ _ల్తనె లొంగంజేయనౌా. 3 26 

. తొలుత నువేవ చేయ నవి $ తోంచినయట్లు చరింవబూన న 
వ్వలం బనివూని లోంబఅువవచ్చునొకో యెటువంటివారిశే 

1 “రబో జుపషేకింవారిణాళ ంభునావావనాక సా” అనిమూ, “పురుష ప్రవృ _త్తిరహీతమిలావృళవన 
మోకోయన్య కేనశంభునావా”” అని శీ ధరా'చార్యులు, 2 ఇట్టిరుజఇట్టిండుఅనుదా నికి బహువచనము. 
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ఖలు డగువైరి యల్పుండని $ కావరమూని యువేక్షచేయ దో 
రృలమునం బొల్పున త్త త్రటీని  వచ్చునొకో కదలింవ భూవరా. 3౮ 810 

శద కనుక్రనె శత్రు, ఖే శవము జీగంబున నిల్పయగరాదుగా సనా 
తనము శ్రత్రితంబునగు $ ధర మదెందుం జెలంగు నండె ని 
ల్పును వసానీయమూ ర్రియయి శ శోభిలు వివ్ణం వతండె మూలమై 
తనరును చేవతావళలిక్షిం $ డప్పదు సు సు మిది; కంసభరావరా. 3౮6 31] 

శు తులు గోవులును విపు, లు తవస్సును దహీణలతోడం దగుయజ స్ఞ్రములునుధర్మ 
ము వనీంచుతావు లు; $ పాల! బ్రహృూవాదులు సత్త పోనిరతులును యజ్ఞ 
కర్శవరాయః'ుల్ $ గాందగు విప్రో, త్తముల వధింతుము హావిశస్సులను బదుకు 
నోస్రులం బనిపూని $ కొంకక మ్స పంతు, మవనీసురులు గోన + లఖిలవేద 

లే. ములు తవ పస్పృత్యదమళమములును శ్ర కద్ధ 
దయ తితిక£యు యజ్ఞముల్ 1 తనున్రు' లగును 
హారికి నాతంజె చేవళ శధ్యతుం డసుర 
టైరియు నగును, హృద్దువోకవాసు డతండు. ౮౧౪ 312 

చ, హరునకు బద్ద జన్తునకు $ నయ్యమరాలికి మూల మన్న నా 
హారియె యనక; ; దదంతేకర $ మెనయుపాయ మిదే యగు౯ా మహీ 
శ్యర!బుషుల౯- వధింవం దగుం శ జక (కృుధరుండు మహర్షి దేవాయ 
వరలసను గానం జచ్చు మునిశవం క్షి క్ష వధించినయంతమా త్ర త్రనే. రం. 818 

ర సారిమాలముగా వ_ర్థిల్కు సుర లెల్ల రుం దెగుదు రిదియచవొ పని సచివో 
త్క_రము వచియింవ దుర్శ తి, సురరివువగు ను గ్ర నేననూనుం డంత౯. 'ర౨౪| 514 

తే, కాలపాళ సంబద్ధుండు $ గాన దొష్ట్ర 
మంత్రు, లాడినమాటల + మది దలంచి 

వమటీయు "యోజించి యంతట 4 త్యైసురైక 
హింసయీ తన శెన్నంగ $ హిత మటంచు. ౪౩ 815 
తలపోసి క్రూరులై $ దారుణోష ద్రవమును జేయ సమోదశమును గనంగం 
దగువారి సంగరోశత్పవమున కుదోస్టక్తు లగువారిం గామరూ$పాభిరాము 
లగు వారి దైత్యుల $ నఖిలసాధున్ర లను, సమయింపుండీ 'దిశాశసమితిం దిరిగి 
యనుచు నాజ్ఞావీంచి $ యభ్యంతరగృహంబుం చేరను దర్యాత 3 వార లెల్ల 

ఆ. రాజన ప వృకృతులు శ నోజం దమోమలి, నముతులునయి' చెలఠపీనమరరిప్రలు 
గాన సన్ని కృష్ట కాలమృత్యువు లౌట్క సాధువులకుం బీడ ౪ సల్పయబూని. ౯౫. 816 
క చరియించి రెల్ల చెసలను, ధరణి౯ా సాధువు లనంగం 4 దగువారికి నె 

l “పక్ష నీక బద్ధబలోనచాల్య తే” క్ష అనుమ్వూలమునంగ లనీతియే యిటస్ర్రైయలడినది. |. 

dua 
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క్ష_రణిని నపకృతిం గూ”ర్చెడు, వురుషుల కాయునును నీరియు6 $ బోన్రనచిరమే, 

చే. యశము బు౯ార్టింబుం బుణ్యలో 3 కాళియు మణి 

ధర్మ ను మనోరథంబులు 4 తలల శయ 
2 

ములును వారినిచొందక $4 తొ లంగిపోన్సుం 

గాన సాధువులకుం జేయతఠగా దవకృతి. ర౬ 318 

(క 

ఐదవయ వ్యా య ము, 

-అ౮ నందుండు శ్రీకృష్ణునకు జాతకర్తాదులు వేయుట. 6జా- 

క. అనివలికి శుకుడు మజియుకా వినివించను గృప్మజన్మ స్ట సృత్తాంతము రం 

జూన కిట్లని నందుం డట, సునతమచిత్తుడయి చలంపు 1 గావున నొకటళా, y 

మ. తనకుం బుత్రుడు కి నన్న శుభ వా ర్హల్ వీనుల౯ా సోంకినం 

తనె యింతరతేనరాని సంతేసమునకోదా నవ సంస్నాతు౭డై. 

సఘునభూపూంబర థారియై శుచియునై $ కమ్రత్సనం బొప్పంజే 

యునితాంతత్వరం బూని వేదవిదూలై శ యొప్పారుసదిర్షన,లక్. ౧ 320 

క్త బ్యోతిశ్నాస్త స మెజీంగిన, యాతతచిత్తులను బెల $ నంపి విధిహితం 

చె తగినస్నో స్త 'సీవాచని, శాతతకృత్యంబు సాగూనట్టుగం జీసెలా. ౧౪ 321 

క. తనయునకు జూతకర రం, బనుకార్య "మొనర్చి వితృసు+రార్చన భొక్బం 

గను జేసీ లక్షయుగ గం,బును భేనున్రుల౯ా గలాహోములం దగువానిళో. ౨4 32 

వే భరళ సురులు నాసగొ౯, బరమానందమున మజియు 1 స్వర్షమణి వరాం 

బరసంవృతములం దిలభూ, ధరముల నేడింటి నఫు + డానముచేనె౯. ౩ 82) 
“శా స్తో కృశాలంబు $ జరగుట భూమ్యంబు, ముఖవ స్తువులు శొద్ధములగుస్కా న 
మున్ శౌచమున చేహమును ; జాతక ర్యాదిసంస్కారముల" చేశ 4 సంతతియును 
దవముచే నిండి ద్రి యశతతియును, గ గ్రతువుల ధరణీసురాదులు4దాసములను 
ద్రువ్యముల్ సంతుష్టి 1 తనరుట మానస మాత తృవిద్యను నాత్మ $ యమలతంగను 

తే. గనుక నానందగోవకుఠడును విధిగను, స్నానశౌచాడులను జేనతాను శు 
డయ; విప్రులు సమ్మతి 4 నాశిషముల, స్వ స్రానాచనికంబుల$సలివి రపుడు. ౮824 

క. 2పారాణికులా నూతులు, స్ఫారకులాచారములం బ్ర బ1ళంనీంచు మవ 
ధీరులు మాగధులు సభ్యా స్తారుల కింపొదవ బల్యలేదగు వందిజనుల్ . ౪౪ 

ei 

* “ఇాలేనస్నా నకౌచాభ్యాం సంస్కానై సప సేజ్యయా, శుద్ధ్యంతిదారై స్పంతహ్యా ద్ర వ్యా 
ణ్యాతాఒత విద్యయా” అనిమూ. దీని వ్యా ఖా్రనమునం నలయర్థమేయిందుం గలడు. 2 “మాతమాగద 
వందినః” అని మూలము. “నూశాఃపౌరాణి కాః రోకామాగథావంశశంనశాక వందిన స్ట ౪ వ్రమలస్ర క్ఞ్హాః 
ప ప్రస్తావనద్భళోక్టయః” లీ అనువ్యాఖ్యాళ్లో కార్త ర మేయిటల లదు 
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తే, గాయనులు మంగలళో కులు + గలుగ బాడి, రఫ్లు 'భేరులుదుందుభు 1 లక్టై మం 
లు 

మాటిమాటికి నెల్లరు + మానసముల, నింపుగలగియె యుండి రోకృష్ణజనిని. ౫ 

క. నందవ్రజమున గోవకు, లందముగా ద్యారముల గృగీవహాంగణము లనుకా 

మందిరసాథాంతరముల, నుం దగ నూడ్చించి యంత 1 నూత్న విధములక. ty 

క. పరిమళేజలములం జల్లిం,చిరి నూత్న విభూతులం గయిీ చేసీ వతాకో 

త్క_రములం జిత త్రభజముల, నరుదుగ నేె_త్తించి రప్పు 1 డతిమోదమునక౯. ౬ 

సుముదానుముల విచి త్ర ములగునంబరముల6 గట్టి రయ్యయిీస్థలములందు( 

బల్ల వతోరణగీపటలి నలె౦కరించిరి "భేనువుల వత్సశతరముల వృష, 

భములనుం దె దై. లలేగపనహారి ద్రా లేపనముల విచిత త, థఛాతుమహి తేవివి 

ధవిభూషణముల నెంతయు నొప్పయగా౭జేనీ బర్ధాబ ర్హృంబుల $ భవ్యవస్త్ర 

ఆ. పేవుమూాలికలను + నెంతయు శృంగార, మందంబేసీ రవి 1 యఖిలజనుల 

దృష్టులకు ముదంబు $ దీవింపంగాం ఇజఇన్సె నంత గోపవర్యు స లాదరమున. ౭ 329 

cir 

న, త్వరవడి మూల్య మింత యని * బాగుగ జెప్పందరంబుగాని యం 

బరములం గట్టి చి త్ర తరశవర్ష్మ ములం దగుకంచుకంబులకా 

శిరములం జుట్టు స్త స్తేముల 5 చ్రోవ్టతమా' నరణంబులక్ మనో 

హారముగC చేజరిల్లుచును $$ హా = స్త్రములందును గాన్మ్క_ లొవ్బంగకా. ౭] 930 

శ. చను దెంచరి నంచాధిపు, తనయునిజన్తోత్సవము ముేదంబునం జూడం 

గను గోర్కి_ సందడింవదగ, ననంతరము గోపికలు మీవానందమునకా. ౮ 881 

ను. తమరాళజ్లీ మణికికా యశోదకు గులోకద్ధారుండు పుత్రుండు త్ర 

త్రమయం బందు జనించె నన్న శుభ వృశత్తాంతంబు సోలించి చి 

_త్రముల న్ని లక బాంగివచ్చు నతిమోోదం బే తము౯ హెాచ్చరిం 

వ మవాోర్హ్యాంబర థారణంబునం గలావస్క్ఫూఎ్తి 8 జెలాషరుచుకా. ey" 382 
ఖీ 

ను. తనువల్లుల్ తగ నంజనంబునను నే త్ ంబుల్ మనోజ్ఞ ంబుగాం 

గనువ ట్రంగం బరీమళో న్మిళలితమౌా గంధంవుంబూంతేల్ గనుం 
గొన చెంతో రుచిరంబుగాం దగంగ భృంగుల్ గృ గృమువూదండ లొ 

య్యనం గంఠ ంబులవ్రైల మెచ్చందగు నొకయ్యారంబునం జూడ నై.౯ 898 

తే. అపుడే ఫూచినవూవుల + యందు మెలంగు కమ్ర,కింజల్కములయం దిలోకముగ దిద్ది 

వదనవంకజ మెంతయుీ వానీమిోజుం గానయుడ సత్వరంబుగ $ గమన మలర. 

క. అనుపషమవృథుల్న కో నోణులు, తనరం గుచమండలన్లు 5 త్వరగం జనుటచే 

తను సుంత కదరోచుండం, గనుపాయనచారుపాణిగకమలము లొప్బ్పకా, ౧౦ రికిర 

శ. చను'జెంచిరి నందోనిగ్భహ,మునకుకా; మజి గోేపవరులీవూయబోడులు చ , 

క్క_ని రత్నకుండలము లింపునుగూర్చుచుం గ రయుగ లితబొలుపారంగ క్. ౨౦౪ " 

ఛాం._ఛాగ?/ 
re ' 



50 శ్ర, తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

చ. గళముల రత్నరవమ్యుపదోకంబులు శోధిల మంజులాంబరం 
బుల ధరియించి హస్తముల + భూరిమణీవలయంబు లెంతొ ఈశా 
జిలం జనుగట్టులందు సురు+చిం దగుసన్మణవోరముల్ తగం 
బలువడి నేగుచుంట నిగగభానీలు వారము లె రాలంగక౯. లర? 

తే. త్రోవ నంతటం బరిమళశపావనసుము, వర్ష ముం గురియించుచు $ వచ్చి నందు 
మసదిరంబును బేరి యాగమ్తుగువ లెల్ల, చిలక కునిం జూచి సంతోవీభార మొలయ. 

క. చిరకాల మైాబాలక!, పరీరీంవు మమునెల్ల $ బాగుగ నని యా 
దరమున నాశిషముల నిడి, పరికించిరి బాలు నేత త్రగవర్యముగా౭గకా. ౧౧౪ 89 

తే, పసవుగలిగిన నూనె *నవఘనమందు, నలంది జలకంబు లాడించి $ యభన్ర నతని 
నాయుర భినృద్ధి నొనంనార్చు $ నట్టిపాట, 'లెలమిం బాడుచుముద్దాడి 4 రింతు లెల్ల. 

చ, జనియన లేక విళ్వవ ముల + సంతతికిం బ బ్రభువై యనంతుండై 
వనరుహూ నేత్రు (డై కలశోవారిధిలోం వగుకృష్ణం డపు నం 
దుని దగుమాదయందును దోనూజు:ం డనంవగి యుందసుుజేళ విం 
తనదగనట్టి మోదము మీనంబులం చొంగ విచితే జ బి, వాద్యముల్ . ౧౩ 94] 

త్తే, మ్రోలంటేసికి గోవకుల్ 4 మోద మొలయం 

'బెరుంగుపాలును జలములు 4 వి విచ్చలవిడి 

గాం బరస్సరముం చెల్లు $ గా సువృష్టి 

వలె దగకా వెన్న వూంతలం $ జెలంగి రంత. ౧౮ 342 
చ. అనువమమానసంబు దగునట్టి మహీపతి నందుం డట్లు నం 

దను డుదయింవ సంతసము + నకొవడి వారల కెల్ల గోధనం 
బును వసనంబు లాభరణీముల్ తనివార నొసరాగ నూతనం 
దినిచయ మాగ థాలళిక్షిని 1 దృ_ప్టిగ నిచ్చెను ద్రవ్య రాసుల. ౧౫ 843 

7కే విద్య లే జీవనంజుగా $ 'వెలయుసుట్టి, యితరజనులకు నెవ్వ “మేని గోరు 
వారొ యవ్వారి కుచితమాగభంగి లోభ,మింతయే తేకొసంగాను 5 దృ_కష్తిగలుగ. 

క. అతిశయభాగ్యస్ఫూ_ర్డిక, మీతి మించెడు రోహిణియును $ శ్రీ శ్రివిష్టుని స 
వృతిం బూజింవను దన (వ్రీయుసుతు నభ్యుదయమ్హుం గేరుకచుల వ్రజ మందు౯, 

ర్ నందుం డభఖినందింవంగ, సుందరతరవ స్త ,వాోరశో భిత యగుచుకా 
. నందను. గాంచుచు నత్యానందము గనుచుండ నంతే స్ట నందునిమంద౯ా. ౧౭ 

చ, హారి వసీయించియుండుట చి ఫయంబుగ నెల్లరు సంస స్తుతింవ ని 
ర్జు లొగి విస సృయంబున నౌసంగాకుదృషస్టంలః గాంచుచుండ శ్రీ 

1 అవఘనముజదేవాము. 2 “యఖో చితమవూజయల్ ” అని మూ, PP 
మనతి క్ర, మ్యేత్యర్థ కొ అని వంశీధరుండు, 



న] దశ మస్క 0థట ము. ర్! 

తరుణియు న్వచ్భమిఅంగ సీతంబు విహారముసల్బుచిహ్న ముల్ 
పరమసమృద్ధియుక 'వెలనెం 1 బర్వవు దుస్టవికారచిహ్నముల్. ౧౮ ౪47 

అ నందుడు మథురానగరంబునకరిగి వను చేవుం గాంచుట, 9ఆా-. 

ఉ. గోవవరుండు నందుండును * గోకులరతకు నర్హులై నయా 
గోవకులం దగం బనిచి $ గోవులం గావంగ నిర్ణయించి యా 
భూవతి కియ్యంగాందగిన * భూరికరంబును వార్షికోచితం 
బోవికమోాలుంయ కొని నిశ జోచచితకింకరసంఘయు క్షుం డై. ౧౯ 943 

క. చనియెను మథు రానగరం,బున కచ్చటిం గంసభూపోముఖ్యుం గని తె 
చ్చనయట్రి కరం బిచ్చెనుు జనపతి నెలవంది యొక్క_ీచక్కి_౯ విడినె౯. ౧౯ 349 

చ. తనచెలికాండు నందుడు సుత వ్రమదంబున నొవ్వువాండు వ 
చ్చను గర మిచ్చి యొక్క_్యయెడ $ స్వాయజనంబులలనాడి యున్న వాం ' 
డని విని తన్ని వాసమున 4 కవ్వ్చుజె పోయెను; శూరునాత, జుం 
గనుంగొని నందు డంగమున. $ గ ముజుం బాణము లొందుశై వడికా.౨౦ఇ 850 

క. వరమషపి యం డగునాతనిం బరికించి జవంబ లేచి 1 బాహుద్వయ మా 
దరణమునం జాంపి కౌగిట, నురుతరమోదమునంజేర్చి 4 యొగిం బూజించెక్,. 

క. మనసునకు వోయింగార్చంగను దగువీథమును జూప 9 గాం గూర్చుండా౯ా | 
దనుని ట్లాద్భతిం బూజించిన నందుని గాంచి వలి 3 చెలిమి వెలయంగ౯.౨౧౮ 

క. ఆరోగ్యముగా నుందువె, శ్రీరమ్యా! యనుచుం ప్రీతి 5 తేమ ప్రశ్నం 
వీదితింటెన్ సవాజక్కుమార ప్రీతిమెయిం బల్కై 1 మానస మలరకా. ౨౨ 358 

కా. ఓయన్నా ! చిరకాల మువజుండవె $ యూహీంవ సంతాన మిం wy టూ 

కేయేడై వకృవం గనం దగునొ యేశయేసద్వ్ర్రతశ్రేణులం 

'వేయంగాం దగునో యటంచు మదిలో. | జింతించి యయ్యాళ నె 

మాయం జేనెడువృద్ధతం దగుచు నీమ్హాట౯ మదిం దేకయే. ౨౨౪ రిర4 
క, చిరకాలము గడపితి వె వరమాత్తునికృవనొ నీకు $ బట్టి గలి” ని 

_త్తరుణమున నిన్ను (బోలిన, పురుషుడు వేటొకడు గలంజె $ భూమి వెదకిన౯. 

_ 

నీ, భవచ క్రమునయందు $ వ ర్థించువురుషుడు మరలం చాల బుట్రినమాడ్కి_ దైవ 

వశముననే దుర్లభం బగు, ప్రి యదర్శనముం బొందజాలితోవి మదిం దలంవ 
దిదియె మవాదృష్ట్ర మెట్టు లన్నను వినదగు బ్రవాహము పెగగముగం జనంగ 

నం దెట్టులోపడి + యరుగుతృణాదులు భూరితరంగసీముదయమునను 

తే, బహుువిధంబుల నిట్టిట్టు $ పణచుచుండి, వీడిపోన్రను మరలను $ గూడు టరిది 

యక్షై సంసారమునయందు $ నాత్మచి త్ర, కర్త వాసనలను గతింశ గాంచు సఖులు. 

క. మరలంగాడుచు నొకచోం, జిరకాలమొ:సుంతనేపా $ చెలిమివెలయలగాం ౧... 



ర్ల్లే స్ట్ శ్రీ తౌాండవక ఎప్యభాగవతము [అ. 

బరివ_ర్జించుట యచ్చెరువరయంగా నందగోవోయని మణీయునను౯. ౨౫ తిక? 

మ. నినవయ్యా ! సుహృదుల్ నినుం గలిసీ యుపళ౯ా మలంగకొమవ+ి 

వనమం చెందు వసించితో యదిమవో$వార్యనితంటై పతా 

ననులం చెంపువహించి భూరితృణమై $ నానాపశు, వాతరునూ 

గని వాసంబయి రోగళూన్యమగుచుం $ గన్పట్టుణగో దె సఖా. ౨౬ లవ 

వ అన్నా! నాకొమరుం డొకండు నిను నఫయ్యుంగాలో మన్నించి సీ 

వ్రు న్నీ భార్భ్యయశతో దయు౯ ముదమునం $4 బొల్పారి లాలించుచుం 

డ న్నీమందను దల్లితో సుఖగ ను్రున్నాండేకదా? లోకమం 
దెన్న౯- నెయ్యురతోడ బంధువులతో 1 నేవూరుషుం డిచ్చ మై. ౨౭ ౪60 

తె, "ధర్మ మర్గ కామంబులు $ తగు ద్రి, నర్లు సంజ్హిశముల యి వానిని $ సాధుఏతి 

ననుఫ్ విగ౨వంగవలయుం చా నట్లు చేయు, వానికే యవి విపాతంబుగెనుజు ము. 

క. వురుషుం డెవం డట్లొనరుప్క కరహిం దా ననుభవింవం + గా సుహృూజాడదుల్ 

పరిత పులగుదు రతనికం బురువార్థ త్రయము వ్యర్థకముగ న నగు ననఘా. ౨౮ ఇ౮. 

చ. అనవిని నందుం డిట్టులను $ నక్క_ట! చవకయందు నీవు కాం 
చినబవాునూనులం గదినీ 4 చెచ్చెణుం జంవను గూళి కంసుం డం 

త నొకకుమారి గట్ల నది $ తత ణమే దిని కేగి దీనికై 
మన మునరించుకార్య మణుూమాత్ర, ము గట్లపిసుము మిత్ర, మా. ౨౬ 62 

స. మనుజు డద్భస్థమంోదును మెలంగుచు నద్ది కటగించునట్టి సుఖమును దుఃఖ 

మును నియతంబులై 4 మొనయవు గావున స నయ్యచృష్టవళంగ తొత్తు డగుచు 
నుండును వానికి ఫ్ నొగి సుఖదుఃఖముల్ కలుగుటయు నద్భుష్టక లననె సుము 

దీని'నెవ్వం 'జెజటుంగుశకమూాననవుండాతండు మోహముందక సుఖమును మజీయును 

లే, దుఃఖమును దనమనమునం $ దుల్యములుగం 

గనుచు నుండును నీవు న్శ+ోతనయుల మదిం 

దలంచుకొని చింత నొందకు $ చై వవళము 

సకలము నగును భవము నోస్పారముగద. 30 863 

క. అన నసుదేవుండు నందుని, మనమున గలయర్థ మెజీయ్ $ మాన్యతమా ! రొ 
జున కీందగు వార్షి కకర,ము నిచ్చితివి కంటి విట మముకా మేము నిసుకా, 30౪ 

క, కనుంగొంటి మిచ్చటకా బవా్య,దినములు నీ వుండరాదు 4 తేహ్వూనం బోనాం 

గనంబడు నుత్వ్చాతము లన్కుదినమును గోకులమునం ద్యదియు నగు గావకొ, 

mi 

Tremp 4 ret Fire ఆ ౪411 

* “పుంస స్త్రీ వర్జో విహిఠళన్సువ్భాదోవ్యానుభావికః, న'తేమక్టి శ్యమా'నేషంతి త్రి వక్లోఒర్ఞాయకల్ప తే. ’ 
ఆనిమూలము, దీనియర్థ మే కెండుపద్యములయందుం గలదు. 1 “నూనంవ్యాదృష్టనిష్టోయ మదృష్టపర 
"మాజన్కి అదృష్ట్రమాత్ర్మన సత్త పం యో వేదనసమున్యాతి” ఆను మూలార్థమే యిటం 'బెలువంబడినది. 



౬] దశ మస్క 0ధ ము. ర్లే 

చ. అని వురికొల్ప నందముఖు 4 లావసుదేవుని వీడుకొంచు నా 
య్యున వృవభాళం బూన్చిన మీవోళకటంబుల నెక్కి. గోకులం 
బునకును బోయి రందుం గనణబోలును దుశ్న్శకునాళి యన్న యా 
తనివలుకుల్ తలంచుచు నిశ్రతాంతము ాచ్చరిక౯ జవంబునకా, 3౨ 366 

రఅవఅలఅ ధ్యాయము, 

న్ బధ అద్రి శీకృమ్లుండు ఫపూతనకు ముక్తి ననుగృహించుట' థఆ- 

. అని మజీయు౯ జనవతికిక్కా వినివీం వె౯ శుకమహర్షి * విష్థున్రచరితం 
బునుు ద్రోవం జనెడుతటి నందున కుత్చాతములు కొన్ని 5 తోంచె౯ దానన్.4 

క. నందుం డవు డిశ ముందా, మంద మహోత్పాతము లెటు 4 మాన కొదన్రనో 

త్రై, 

- అవ్వికల్టుచొట 4 యాతుథానీకదంబములు నిల్వనోవ 4 వమలమూూ. ర్ట. 

ముం దేమిసాగునో యన్యుసందియమున *ెదను బోటు $ వాలం గలుగంగన్.౧ 
శె "రిపల్కి_నపల్ము_లు స్ట సత్యము లె య 

గు నని యూహాంచుచుకొ వారిళగోఏ భరణ 

మగుమ యని మందకుం బోయె $ నంత నచటం 

గంసుం డంపిన యొక్క_రకక్క_సియు వడిగ. ౧౪ 369 

- జనపతియాజ్ఞ్ఞ చెప్పున విగశంకటవృం_త్తిని బాలురకా వధిం' 
పను బనివూని మూచుట 5 బాగుగందోయని సోర రావముం 
గనునది గానవేగమున $ (గ్రామములందుం బురంబులందు .గో 

వనికర ముండువముందలను $ బాలకు లుండిన వారి జంపుచున్ . ౨ 870 

. *తిరుగుచునుండ్కౌ సాత(తహోతి పి యకార్నములకా గుణాలి నా నకలు, ఫ్ర 
శరతతినాళనంబులను 1 సంతేతముకా వినుటల్ నుతించుటల్ 
వురుషులు స్నీయకర ముల $ బూనియుం జేయక యుండువారొ యా 
ధరణినె యిట్టిరక్క_సులు $ తారు చెలంగుదు శెంతొ వూనికన్. ౩ " 87] 

శే 

వాను దేవుౌందుూ4వసీయించు నందుండ, గలదె దీనశంక 1 గలుగునెట్టు 23 872 

మ. ఒకనాం డంబరమార్షగామినిగ నోకహోయంచు మెచ్చ౯ జనుల్ 
సక లేశుండు వసీంచు మందదజణి కంగచద్యాంఛమై వచ్చి మా 

య కడుంబూని స్వకీయ రూవము నదెకళక్లునం గనక్రానియ 

ట్లాకట౯ మార్చి కనంగ మోద మిడు నీట్లొప్పారురూపంబునన్. ౩4 378 
నా ా 
.' .. “నయాత్రశ్రవణాదీని రక్షోభ్నూ నిన్వకర్ష న్కు కుర్వంతి సాశత్వతాం భర్తు ర్యాతుధాన్యళ్ళ 

సన్ ల | నాన, తత్ర, ప్ ఆని మూలము. 



4 శ్రీ కాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ. 

SIF . కామమురీతినే తిరుగతగా దగుళ క్రిం జెలంగుచుంట నా 
భామిని వూతనాహ్వాయ యీభంగురవాంఛను జొచ్చె మంద; నా 

చామయుం గేశథపాశ మున 4 బాగుగ మళల్లెవిరుల్ చెలంగంగా 

శూనముమనో హారాంబరముం $ గట్టి నితంబపుసొంవు మోాజింగన్, ర 374 

ప్ప వతీోో జమండ ల$భారంబునకా మధ్యమం బగుభాగంబు ? డంబుమాని 

సన్న గిలంగం జం$చలకర్ణ్ల భూషణ వ వభ లం గుంతలములు $ భాసిలంగ 

దాన మోమున విచి త త్రస్ఫారశో* యుల గనయడుచుండ సౌళగసున కునికి 

వట్టగు చిలునవ్వు + పరుగు లెత్తుచునుండ వెలయునే త్రేసరోజకములతుదలను 

ఆ చొలుచు పీఠ్ణములు $4 లలితములుగల బర్వ 

వృజమునందు మెలగు $ వామనయన 

లమనములను బేశ4లముగ హారించె నా 

వూనవుంబోడిం గాంచి 4 పాలంతు లెల్ల. Xy 975 

క, సరసీజ మొయ్య్యారంబుగం గరమున ధరియించి యిట్టి 1 క మూకృతితో 
నను చెంవపెం బతిని జూడం,గ రమూాబభబేవి యనునూహాం $ గని ర _తృజీనిన్ ,౬ 876 

క. వూతన బాల గ్రహ వమొ,భూతలవతి కంసునాజ్ఞ 6 $$ బూని యచట సం 

ప్రీతిని కిశునుర వెదకుచు నేతీరుననో కనంగ 4 నేతెంచె' హరిన్. ౬ 377 

ఉ. నందునిగోహామందుం గుజ$న వ్రజముం బొలియించువాని ని 

చ్చం దనభూరి తేజమును $ థః _కిమెయిం గనరాకయుండం జే 
యం దగునంచు నెంచి యటుశలద్భుతరితి నడంచి శాయ్యపై 

నం దనువొవ్చం జేర్చి జతోనంబున నొ ప్పెసులోకనాథునిన్. ౬4 873 

తే. ఛస్తసంఛాదితం బగ్ఫవహ్ని పోల్కి.. 
నమరుచుంజెడు హారిమా రి 4 నచటం జూ చెం 

బూతనయు నామెబాలకకన్యూహామునకు 

మారికా గ్రహ మనియెంచి $ మూధన్రుండు, ౭ 379 

ఉ. తానె చరాచరాత్త త నిశ్రతాొంతము వెల్టుచునుండు నెప్పుడుం 

గానం దదీయవ_ర్తనముం 4 గాంచె మది; సకల ప్రభుం డనం 
గా నెజిం గీ రిగాంచుచు జీగంబులు గట్లంగం గావం ద్రుంవంా 

దానే సమర్జుండయ్యు నది + దాపునకుకొ వడి వచ్చు నంతలోన్. ౭4 880 

*ఉ. [బాలునిరీతిం గన్ప్సడుచుః 4 బల్క_క యూరకయుండా సీయమా 
యాలసమానళ _క్టీ మను$జాకృతం బూనియు నొక్కటక జగ 

(య? 

* అధికపాఠళ్లోకమునకు “మహేశ్వర ల్వేపి చి అనుదాని కిది తెలుంగు. తెలుంగు ప్రతిలో 

సీశ్లోక మధికపాఠముగా గణింవంబడలేదు. శాని ,శీధరా-చార్యవ్యాఖ్యమాత్ర, మిందును గానరాదు, 



౬,] దశ మస్క ౦ధ ము, క్ 

cir . కువానాకువమూరు. డౌశగోపాలకృష్ణుండు పాలు ద్రాగుచు నళ 

జ్ఞా లవి చేష్టితంబుల నిజ ప్రకృతిం గనువాండు నైనయా 

'బాలకుం డానిశాచరిని $ బట్టి వధింపంగ నెంచె నాత్మలోన్. ౮ ఏ9] 

వూతన యాత్ర జీవితముం $ బుచ్చుకొనం దలపోయుచున్న యా 
శ్రీతరుణవతిం గనుచుం $ జేర బోయెను గాని సుంతయే 
నీతం డెసంగునిట్టి: డనీయెంచగ నేరక] ని దృపోవుభీ 
మాతత భే గిరజ్ఞా వని $ యంకమునం దిడుకొన్న రీతింగన్. ౮ 392 

. ఆయనంతుని నిడుకొనె $ నంకపీనుం 

దిక్లచి తృయు మిగులం గృ త్రిమవి చేష్టి 

తయు నయినయానిశాచరి $ తద్ద మె త్త 

“నయిన చర్మంపవుుటొజఅలోని యనివిధమున. ౮౪ 398 

. బయటమార్దవము లోకపలం గ్రూరభావంబు గలిగియుజనయి తి $వలె మెలయచు 

ను_త్త్రమకాంత నా 4 నొవ్చుదానికా గహమధ్యస్థలంబున 1 మమతం గాంచి 

దానిలేజమునకుం $ దనునవ్రల మజచుట నాయశోదయు మజీశయం చె మెలల 

నారోహిణియు నించు 4 కంతయుం బల్క_క కనుచుండి రంత రీక్క_సియు నందం 

. గూారుచుండి బాలకుని నెత్తుకొని పొాణహరముగందగువిషము శ నంతరమున లో 

నమరువంబడి వెలయు 1 నట్టి _సృనంబునుు, గ్యూరచి త్తగానం శ గుడుపవం దొడలా.౯౮ 

పహారదియును మేలుకాంచినటు $ లవ్వుడువూడ (గ నెప్పి గట్టి గాం 

గరములం దత్కు._చంబులను $ గాతయం బెక్టైడునట్లు తాయకుచుకా 

గురుతరరోవయు కుడయి 1. క్రూరనిశాచరి ప్రాణపం క్రిత 
లో 

నురవడిం బాలు ద్రాగె కిని 1 యొప్పును దీనికి శాంతి యన్నటుల్. ౧౦ 885 

(౮ ప్రాణములకు 
నాథారములుగాంగ 1 నమరియుండినమర్శ ముల నెల్ల వీడింవం $ గలల్ యదియు 

నికం జాలుంజాలు నిదేటిపాల్ త్రాగుటో యనుచు భాషించుచు $ నబ్బ! చన్ను 
విడువుమూ! యని'మొజ్ఞ? వెట్టుచు నేత్రముల్ తిరుగుడువడుచుండలజరణము లభు 

జములం బలుమటు విదలించ్శశచు మనమందుం 
గలుగువరితావమున. జెమ్మటలు గ్రోదిర్ర 

మందు నిండంగం గనాయుచు ? నవని వాలి 
నా, 

దాని వెడబొబ్బలం గట్లు 4 ధ్వనికి నవుడు. ౧౧ . 856 

. 1 “కేశవరిచ గృదాసీవల్ * అని మూలము. 2 “అంక సై స్ట్యేబహిర్లార్దవేద దృష్టాంతః కో శపరిచ్చ 

చాసివళల్ మృదుచిత్ర,చర్మమయ! కోళః వరిచ ద ఆవరణం యస్యా నేక. అని వ్యాఖ్య. లః యర్థమే 

యిందు. జేర్చంబడినది. 3 “రోసుసమన్వితో ఒవీబల్ ” అని మూలము. దీని సారమే యిందుంగలదు. . 



నీ ర5్6 త్రి తాండ వకృష్ణభా గవతము (ఆ. 

చ. ధరణియు భూరిభూధరవిశతానముతోడ వడంకె మిన్ను ని 

బృరముగం గంవపమొందె గ్రృహోవం_క్రీియు వె కదలె౯ రసాతలం 
బురవడి మాటుమైనసె దెస 4 లొయ్యన మాటజుధ్వనించె నవ &ని మా ఫ్రీ ర 
పష్థురపవిపాతళ ౦క6 గాని 4 తమోణివయిం బడి రొక్క_టలా జనుల్. ౧౨ 897 

ఉ. హ్రారనిశాటి యివ్విధిని 1 గోవకుమారమనోజ్ఞ దోర్యుగ 

స్పారనివీడిత స్ఫుటవిశప_స్తనమండలయాచు స్వియమా 
ఘోరళరీర మొప్ప వగలగుందుచు నో రటువిప్పి పాదముల్ 
భూరిభుజంబు లెంత్ భయశముం గలిగింపంగం జాంచి నీప్రన౯్. ౧౨ 398 

తే, శేశపాళము జాజుంగ 4 తీతిని వజ 
నిహతుజౌ వృత్రచానవ $ నేత యట్లు 

గోన్టమునం గూలె; దానిదా 4 ఘోరతనువు 

ధరణింబడు నప్పు డద్దాని $ తాంకునకును. ౧౩ 389 

ఆ. ఆబుకోనులలోపల 4 నమరియున్న 

భూరుహాను లెల్ల బొడియయి 4 పుడమి వాలి 
లో 

రాజచంద్రమ ! యది విచోత్రముగం దోంచెం 

జెవ్బం దరమానె యద్దానిగచేష్ట లవుడు. ౧౪ 390 

క. హాలదండ మంతపొాడవుగ, గలగుండువడంగం జేయతగ్లల దంష్ట్ర లొగి౯ా 

నలిగిననో రును గిరిగుహ్కవలెం గన్నడు నాసీకయును 4 వనితకుం దోంచె౯ా,౧౪౪ 

నీ గండోవలంబుల1కరణి _స్తనంబులు విరిసిన యొజ్ఞని? వెండ్రుశ లును 

నంధకారావృత 4 మగునూతులంబోలు లోంతులై యున్నట్టి + లోచనములు 
నిసుకతివ్చలవలి 4 నెసంగు నితంబముల్ భీతిని గల్టించె $ నాతతముగ 
బద్ధసేతుసమాన $ బావూరుపాదముల్ శూన్యజలంబయి $ మూడంబజెడు 

తే. మడువువడువున నుదరంబుం 4 గడుభయంబు 

గదురం జేయుచు నుండె రక్క_సీక శేబ 

రమును నద్దానిం గని గోహారమణు లెల్ల 
గోవకులు భీతిచెందిరి $ గుండె లవియ. ౧౬౪ 892 

క. అంతకుమున్నే పూతన, యెంతయుం గావించునాయాహీనధభ్యని క్ర 

త్యంతము వీనులు వ్రీలంగం జంతావరతం దపీంవ 1 శీర్ష వృాదయముల్ . ౧౭ 

క. ఏమియు దోంవక యుండిన, యామానిసు "లెల్ల మిగులకనా రిం గనిర్కి ర 

మోమానిని వకుంబున, నేమాత్రము భీతిలేని $ హృదయ మృలరకా. ౧౭౪4 394 
1 నిబ్బరముగ = అధికముగా, 2 నిష్టురపనిపాఠశంక = కథినమగు విడుగుపడినదో యను 

అశు ప్నున 



౬.] దళమస్క౦ధ ము, ర్? 

క, కరచరణము లాడించుచు, హరి యంతయు నేమో $ నాడుకొనంగ గో 
వరమణు లవ్వుడు కనుంగొని, త్వరపడి చేరంగ౭ బోయి 4 పాలకు నతనికా. ౧౭౪ 

క, మనసులం గలిగినసం భ్రమ, మున నాయన! రార! యనుచు $ ము దిడుకొనుచు౯్ 
జనిరి తొ"లంగంగం చోకాని, జనయిత్రులు వారితోడ 1 సంభ్ర మ మొదవక, 

త్తే, “*పాడురక్క_నీం చాశుట $ గూడనివని 

యనుచు గోవాలమును ది ద్రిప్పి శ యంత మణియుC 

దగినవని తోంచినన్ని యుగ _త్హృములచేత 
రత లొగిని జేయించిరి శ రమణు లంత. ౧౯ 397 

చ. మనముల శోక ముప్పతిల 1 మాధవుం గాంచుచు చనేమితోయమికా 
వనితలంూడి గోరజము 4 బాలకుదేహమునిండం జల్లి చ 
క్క_ని దగుభేనుమూత్రమును $ గాయమునం జిలికించి యంత నిం 
కను మదిం ద్భ_ప్తి ఫీలేమి శిశుళక మృ్రతరానయవంబులం దొగి౯. ౧౯ 398 

వ. భ గవన్నామద్యాదళకం బుచ్చరించుచుం దిలకస్థానంబులు ద్యాదళ సంఖ్యాకంబు 

లగుట గోమయంబున రశ గావించిరి. లలాటుబుం గశవుండును, నాభి నారా 

యణుండును, హృదయంబు మాధనుండునుు, గంఠాథధథోభాగంబు గోవిందుం 

డును, దతుకువ్. విన్షంమా_ర్హియు, దథీణభుజంబు మధుసూదనుండును గం 
ఠంబుం ద్రివిక్ర, ముండును, వామకుతీ. వామనుండును, వామభుజంబు శ్రీ 

ధరుండును, గేయము హృషీ. కేళుండును, గటి ప్ర చేళంబును బద ద నాభుండును, 
గకుద్భాగంబు దామోదరుండును, గాపాడుదోరను నది చ్యాద శొావయవరత్ 

యనంబడు. ముజీయును. ౨౦ 899 

నీ కొంతయూఅటతోంవ $ గోపిక ల _క్లటీ నాచమన మొనర్చి 1 యంతకంచు 

దతుమౌా నట్టిసరోరతును గావింప 'సమకట్టి శుద్ధలై 4 సాధువీజ 

వర్ష ంబులను "జక్క $ బల్కు_చు మునుముందు! దమశరిరములహ_స్తములవాని 

న్యాసమొనర్చుచు $ నవల శ్రీకృష్ణుని యంగములందును $ హ_స్తయుగము' 

తే. నందు నీవిధి వీజవిశన్యాస మిట్లు 
గా నొనర్చిరి; పుత్ర ! నీ? కమ్రచరణ 

ముల నజొం; డణీముయుకా జోనుకవులను, యజ్ఞాం 

_ డూరువులం గటితటము లోచ్యుతుండు ప్రో పోచు. ౨౧౪ 400 

వ. జళరము హాయ గీ (నుండును, హృదయంబు: ేకవుండు, నురము నీళుండును 

గంఠంబు నినుందూను, భుజముల విష్ణువును, ముఖము నురుక్రముండును, శిరంబు 

ఎళ్వరుండును బోతురు. అగృభాగంబుం. జక్ర క్రథరుందో, వెనుకభాగంబుం 

రల భ ముణాదిఖిి అని మూ. దీని యర్థమంత యం నిందుగలదు, : 

తాం-భాగాలారి . 



ర్ం శ్రీ తాండవకృష్ణభాగ వతము [అ 

గదాధరుండును, ధనుక్టండంబుధరియించిన మధువైరియుం గృపాణపాణియగు 

నజనుండు, పార్శ సృంబులను శంఖముం బూనినయురుగాయుండు, కోణము 

లను మో దు పంద్రు,ండును, బ్రిందును దార్జు రండును, సర్వస్థలంబుల హల 

ధరుండును గాపాడువారు. అంద్రియంబుల హృషీ.కేళుండును, _బ్రాణంబుల 

నారాయణుండును, జిత్తంబును శ్వేతద్వివవతియు, మనంబును యో గేళ్వరుండును, 
బుద్ధిని బృశ్ని గ ర్భుండును, బుద్ధినాత్త ను భగవంతుండును బాలింతురు. నీవ 

శీడించునవుడు గోవిందుండును, శయనించునవుడు మాధశ్రండునుు నడచు 

. నపుడు వై కుంఠుండును, గూరుచున్నయపుడు (శ్రీనవతియు, భు జించుసనుయంబున 

సకల గృహాభీతికరుండగు యజ్ఞభోజనుండును గాపాడుచుందురు. ఢాకినీ 
యాతుథాన కూక్తాండపావగ వాభూత ప్రే తవిశాచయతరతోవినాయకకోటరా 
"రేవతీ జ్యేషస్టావూతనామాతృ కాదులును, దేహ్మప్రాణేంద్రియములకు దోహ 

మొదవించు నున్గాదాపస్తారములును, స్వప్నద ఎఫష్రమహోత్పాత 'దాలవ ఏద్ద గృహము 

లింకనుగల వీడాకరగవాములెల్ల నీవిష్ణునామసంకీ_ర్హనంబునకు వెజుచి నశింతు 
రని వృణయబంధంబున గోవికలు రతగావించిరి తదనంతరంబ. ౨౯౪ 40] 

క. జననియశోదయుం ప్రీతిం, దనయునకుక్ _స్తన్య మిచ్చి 4 తగుళయ్యపయిం 
గనుమూయం బవ్వళింవం, గను జేనెస్కు మథురనుండి $ కడు జవమొప్పన్. 30 

క. గోపకులం గూడి నంద, య్యపతి యరుబెంచి తనదు 4 మందను ఘోర 

వా్యాపారహృదయ వూతన, యాపగిదిం జచ్చియుండు $ టరసి మనమున. 3 04 

తే, దానిడీర్ణ శరీరంబు $ గానయడంగం బరమవిస్తి తుం డయ్యు; గోశవకులు నందుల 

డొక్క_రొకరిని గని యిట్టుశలుద్యమమునం 'జెవ్చుకొన సాగి రియదిచి త్ర మార! 

క. ఆనకదుందుభి పల్కి_న, బే నిశ్చిత మయ్యె ఫీతి $ యెంతయుం గల్లం 
గా నిట్టిమహోత్న్పాతము, లీనెలవ్రునం గ్రాంగాదె $ మెటీ గా నతం జెదన్. 3౧౪ 

క. కనుక౯లా మును మునివరుంజై, జనియించియె యుండు నిట్టచందమ్మును యో 

గినృవుండై. వచ్చెనొకో, మనుష్యమా,త్రుండుగాండు. 4 మాట లిగేలా. 3౨ 

క, వలుకంగలండే యివ్విధిం జులకనంగా గేవల మనుశజుంటే యైనకా 

పపికినయటు లుత్చాత, ములు తోంచె నటంచుం జిత్రశముగం జెవ్చుకొనన్. 3౨ 

ఆ. వ్రజనివాసు లంత $ వచ్చి ఫూతనక ళే,బరము నవయవాళిం 4 బరశువాతుల 

భాగములుగ చేసి 4 వేగము కొనిపోయి, దవ్వుం జేర్చి 'కాష్ట్రోతతులం బేర్చి. 5౨6 

చ, జషలనుని జేర్చి యాతణమీభస ముగా నొనరించి రవు ని 

ర్మ లతమకృష్ణ దేహాయుతి $ రక్క_నసీజేవాము ము_క్తపావమై 

సులలితమై చెలంగా మజి1ళు. భ తరాగురుసౌరభ ంబుగాం 

శెలలాను ధూమ మద్దియ మిచిత్రముగాం గనుపక్టై నయ్యెడన్ . ౩౮౪ 409 



౬] దశళమస్క 0ధ ము. Sra yea) 

చ. ధరణగల బాలక వ్రతతి 4 దారుణరితి వధించి వారి నె 

cw 

త్రురుం దమింగ్రోలు క్రూరమళిం 1 దోంచినవూతన యాతుథాని శ్రీ 
హరిం బొలియించు వాంఛ మెయి $ నచ్చటం జేరియు _స్తన్య మిచ్చియుక౯్ 
బరమగతిం గనం గలిగె $ బల్కు లిశేటికి రాజపుంగవా! 3౫ 410 

. చెప్పం నేల యింక నల $ శ్రిహరికిం బరమాతీ కుకా మదిం 

బొప్పడు శ్రద్ధ భ_క్తియును $ శో ఖిలలగా ననురాగ మాత్తయం 
దుప్పలిలంగం దల్లు లటుశలోవినయంత శ్రా యంబుం గూర్చువా 

రప్పుడె సద్దతింబడయు $ టబ్బుర మొక్కొ_ మహీళ శేఖరా! 3౬ 411 

. భ_క్రియేలేకయు $ వందన మొనరింవకయు వైరమేయూని $ కఠినచి త్త 
యగును బూతన యని $ యాత్మ నెజీంగియు విమలభ కుల హృదయముల చిల్చి 
సకలలోకాధిళ 1 సంతతవంద్యంబు ట్రయితగు దివ్య పాగదారవింద 

యుగళంబు చేత నేయు గ రాతుసీ మేను స్పృశియించి విహరించి  శ్లీళుః జెలమి 

. జన్నుయుడిచె దాన 1 స్వర్ష మనంబొల్పు, హరివదంబు నొంది $ యాతుథాని 

యయుః దల్లివోలె 1 హరికిని భ _క్తిమై, _స్తన్య మిచ్చినట్టి + జనను లెల్ల. 3 ౭6 

. భేనువులును వై కుంఠముం గానంజను వారలనుచు $ గానము చేయం 

గానేల యింక? ముక్తి స్థానాదికముల నొసంగ$జూలిన హరియుక్. 3౮ 418 

. దేవకికిం దనయుండుగాా భూవలయంబునం జెలంగు $ బుధనుతుండు తను౯ా 

భావించి ప్రీతిం జనుపాల్, 'దావించిన వారి కేమి 4 తా నిచ్చెడినో. ౨౯ 414 

. జననాథి! పల్క_వలెనే, జననులు తనపైని బ్రతి $ సంధిల్లంగా 
దనయుం డనుతలంవ్రున నే, _స్తనపయసుం గుడిపి రట్టి 1 సాధ్వుల శెపుడు౯.415 

లే, జ్ఞానహీనతం టాావించు $ సంసృతిభవ్క, బాధ యించుకయైనం దోఠవదు నిజంబు 

భూవ శేఖర! మథురకుం $ బోయివచ్చుచున్న నందాదిగోపక్శలుద్యమమున. రం 

లే, పూతనాశవధూమ సంభూతసౌర 
భమును మూర్కొని యిదియేమి $ వచ్చె నెచట 

నుండి![యని యిత-రేతర $ మొక్క_రితిం 

బ్రళ్న చేయుచుం బోయిరి 1 వ్రజముంచేర. రోం 417 

. అందలిగోపవర్యులు మవోముద మొప్పంగ యాతుథానియుకా 
సుందరవేష మూాని యిలుశవొచ్చుట యాదిగలల్లు వార్త లె 

ల్లం దగంజెవృంగా విని కశలంగుచు బూతన యంత మొందుటల్ . 

కుం దొకయింకలేత వసీకూన చెలంగుటయుం దలంచుచుకా. ౮౪౧4 418 

కే. విస యం బై గదురంగ $ వింటి. మొక్క. 

ర .త్తవృత్తాంత మని రెల్ల 1 గ్ సవరులు' 



60 శ్రీ తాండవకృష్ణ భా గవతేము (అ. 

పరవురంబుననుండి య  ట్లరుగు దెంచి 

యున్న నందుండు సంతోవ $4 మువ్చతిల్ల. 6౨౮ 419 
క. తనయుని గృహించి మూర్ధం,బుసు మూర్కొొని నిరుషమాన 1) మోదంబున నొ 

చ్చెన్సు శిశురూపంబున హరి యొనరించినయ ద్భుతముగ $ నొప్పుడుదీనికా.౮ 36 

తె వూతనామోతు మనుడానిం $ బూన్మి_ నెవడు 

వినునొ హరికృవ యిట్టిదై $ పెలయు ననుచు 

నెలుంగునో వానిచి త్ర మాయీశునందు 
నిలిచియుండును సతతంబు 1 నిశ్చాలముగ. ఈర 42] 

రా ళప్రులా-ల- 

వఏడవలఅల భాయ ము. 

అరి శే కటానురసంవోరము. ~~ 

చ. అసవిని యు_త్తరాసుతుండు $ వ్యాసమునీంద్రునివుత్రుం గాంచి యి 

ట్లనియెను 'యూగివర్య! సకలాధివుండై భగవంతు డైనయా 

వనరుహ నెత్రు,. 'డాయమరశవంద్య్యూం డ చఊజయవ తార వ త్తి య్ 

పనుల నొనశ్చె నవ్వి శ్రుతోపర్వము లెన్న మనొహరంబులౌ. ౧ 422 
ఉ. వానిని విన్న యంతేటనే 1 పా తడుందృపస్ట్రయు 'నెమునంబునం 

గానం నైనయయ్యరుచి 1 రృమ్షణ రాం దలపోయ వంచు నా 

మానస మెంచుచున్నయది $ మానివరణ్య! మనంబు శుద్ధమే 
యాను బేళశునందు దృఢ 1 మై తగుభ_క్రియు నెళ్లు కత్రిడు౯. ౧౪ 423 

మ. హరిభ_క్తప్రకరంబుతొ దృథఢసఖి) తాావా_ప్పి-యుం గల్లుక్ర్ 

హారి మాహాోత్త వ్ట్ముం దెల్బుగాథ ఒ౬ఫుతూోలాగ్ను ల్ మనోజ్ఞ ంబులై 

వరంలగం గావున వానిం చెలం దమి వై + సెం బొంగు నేం దెల్పుమా 

వర మేశుం ఊొగి మాయంబూని ధర నోబ్బంగిం బైన రరీం'చనో, 9 4A 

క. నరవేనష మూని యేయీ, చరితంబుల నద్భుతముల $ జాతికి ననుసై 

వరలొడువాని౯ దా నను, సరించి కన్నడం జేసె $ జై శవమందే. ౨౪4 425 

తే. అట్టివాని విశేషించి $ యాదరమున 
నింకనుం చెల్ప(దగువాని 4 నెల్ల జెపుమ; 

వినం వెడుకయయ్యె నా శ కనిన విజయ 

పౌాత్రునింగాంచి శుకయోగి $ పలికే నిట్లు. 5 426 

సీ, వినవయ్య! భూపాల ! కవనజాతునకు ళయ్యువయిం బొరలాడెడు $ వయసురాంగ 
- జననియశోద యు త్పావహావూరిత పహృాదయాంబుజమొ. "వేడ్క. + నాచరింవం 

దలంచి యద్దానిశై క వెలయుస్నా నము విధిహితముగాం 'జేయంగ 1 నెన్ని నాంజె 

హరిజన్మనతు త్ర 5 మరుబేరుటయు నంత గోపికాసంతతిం 4 గూడిభ ద్ర 



౭.] ధళమస్క 0ధ ము, ౮] 

తే. వాద్యసుఖగీతములు నర్వ $ వసుమతీసు 
రో_త్తములు స్వ_న్సీదమ్మలె + యొవ్వుమం త్ర 
ములు వఠింవరగ్డ దలయంటి. 9 లపతజలము 

లను గుమారునకు౯ స్నాన $4 మాచరించి. ౮ 497 

క. ఆనందునిపత్ని యు నవ, ననిర్ణరవరుల"కేెల్ల $ నెమి వసన నముల్ 

మానితసుమువహోరమ్హులు “సేనువ్రలును ఖో 'జనముం 1 దృప్పిగ నిడుచు౯.౮]4429 

క, వారలు వూజితులగుచుః గ్కుమారునకు౯ా కుభముగల్లు శమం తే ర్రంబుల6 చెం 

పారయ దీవించినతేణ్, నారమ్యుకుమూరు మోము 1 నంబుజమరదు౯ స్మ 429 

తే, ఆనులింతలు లోనగు $ నట్టిచిహ్న,ములుూ గనంబడంగా నెత్తకములును నిద్ర 

. నొంద వేగిరపడం గాంచి $ యందమైన, డోలికను జేర్చి నిద్రింపజో లపాడె. 

క, ఆపాటకు సుఖముం గన్ని యాపావండాు నిద వాయిశనట్లుం డె; సుతుం 

'డావగిది ని ద్రపోవంగ, నాపడంతుకమిన్న తన్మశహముమూడంగళ. ౫4 4] 

క, చను దెంచియున్న ప్రి పి యబం,థునికరమును ముదనున్న $తో యము వారి౯ 

గనికరమునం దదువతవిధ, మున దృప్పులం బేయుచుం జెభబొం గాడు వెడ్మ_౯ ty 

క. ఆసందడిలో నాశలి,తో సరగునం బాలుగ్రా, oc $ దోడో 'నెచ్చె౯ 

వాసనుననుజాతుం డది యాసాధ్వి వినంగ గకోహాదయ్యిక హారియుక౯. ౬ 493 

సీ, ఆశొన్న చందాన 1 నల్లనల్లన నీల్లి _స్తన్యముంోరి పోోదముల మింది 
కళ్లు విదిల్చె;. నోయ్యుదనున నంబరముననుండి యాకుమూోరుని వధింవః 

గకినరాతసుండు శగకటరూపమున వచ్చి యాతి 'ట్లవయి వా లె $ నతని క్రి కింది 
ల 

భాగంబునం దొట్లకలోం గడు నేడ్చుచందముగనంబడ శయ్య 1 నమరియున్న 

లే. శిశువు నూత్న ప్రవాళంపుతఠజెలును మార్చ 
వమును గనియున్న దివ్యపాశదములం దన్న 
దాన నాళకటంబు విధ్య స్త స మగుచుం 

దిరుగుచుం బజె నావెంత $ ధరణిమోాంద, ౬6 494 

క. ఇరుసును జక్ర్రము లాకుల్కు తిరుగుడువడె చానినొగలుం $ చెజలగోది తదం 

తరమున రనవద్వస్తూత్కరనిబిడము శై "లె నపా త్రశగణములు వెలుచక.౭ 435 

ఆ. ధరణి నింజె నవ్వి 4 తనరుం గాంస్యాదిమ యంబులగుచు నంత $ నాయశోద 

మొదలుగా జెలంగు$ముగుడమిన్న లు తదు త్సేవముం జూచువారుగత_త్త తజఅమున, 

క. బోరగిలంబణె శిశు వని, చారుతరం'బై నమహము! సాగింవం గనం 

గోరి చనుజెంచి యున్న వృరారోహలు డానింగాంచి $ రాతుర లగుచుకా, ౭648/ 

"క. కని రద్దానిక నందా ,దినిఖిలగోవ కులు నె ట్లదియుం దనయంతకా . 

జనలేక తల్ల క్రిందులు, గనుబడె నిలమిాంద నేమి కారణ మొక. ( ౮ కర 



4 

శ్రీ 62 తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

క. అని యూహాంచుచు విస్తయ్కమున నద్భుతమునను మిగుల $ బొదలుచు సత్యం 

బును గనంజూలక తమలో, ననేకభంగులను బల్కు్ళనట్లు మెలయచున్ ౮౪ 489 
క. శకటంబు చుట్టు మూంగిర్తి వికలాంగం బగుచు నదియు. $ బృథ్విని బడు శు 

లొకొ యని సంశయ మందుచ్చు నిశ గతి యేమనుచుం జాల నెన్ను చునుండన్. 

లే. అచట నాడుచునుండిన 1 యర్శకు లొగి, గోపవర్యుల వారల $ కువలయాము 
లను గనుంగొని వల్కి_ రోట్లని యితంజ్కె పాలశేడ్చుచు దీనిని $ గాలం దన్నె.౯ 

చ. చరణహతిక౯ా గలంగి యిది 1 చయ్యున నియ్యెడ నివ్విధిం బడెకా 

వరమతులారసత్య మని 4 బాలకులాడిన వారిమాటలా 

దరమున నాలకించి యిటు $4 తప్పక సాగియెయుండు నంచు న 

మరు జను ల వ్ర "మేయమహిశమంబు. దదీయ మెలుంగ కుండుటన్. ౧౦ 442 

ఉ. అంత యశోద చన్దుడువ 5 నర్భకుం జేడ్చు కెటింగి పుత్రు న 
తంత ముదంబునం గొనుచు 4 నాతనికి౯ గ్రహ మేడొ సోలంకి నా 

చింతను గాంచి _బాహాణులం $ జెచ్చెణుం బిల్వలగయించి వీడయా 

వంతయు6 గబ్రకుండునటు 9 లర్భకుం 'గావుం డటంచు పెండీనన్. ౧౦౪ 443 

ఉ. దానవవీడ గల్లనివిీభంబున నొ ప్పెడు స్వ_స్స్నూ_క్పసం 

తానములం బకఠించి సుతోతల్ల జుం గావలో రతంగట్ట నా 

మానిని సంళయం బుడిగి $ మూవతికిం జన్నుపా లొసంగ్సృ నా 

సూనుని కింకనుక గ్రహముసోయనం గల్రెడువీడ మాన్న్చ(గన్, ౧౧ ర్వేర్మేడ్త 

cir . గోపాలకులు గుంవుగూడి దిక్కులయందు బలివ స్తువుల నిడి $ _పాగ్విధమున 
రతుగావింవంగా 1 (బాహణు ల త్తట్ గ్ర హాయజ్ఞ మొనరించి 1 కమ్ర,దధిని 

సలిలాశుతకుశొది ? సద్వస్తువుల నగ్ని నర్చించ్కిరంత స$య్య్యాత్మ జునకు 
*నందుం డసూయను 4 బొందక యనృతంబు లాడక యయోంతోనందక మజీ 

తే. దంభ మనునదిలేక సుర౮తయును హింస చవేయంబూనక గర్వంబు-చెంద కలరి 
సత్యశీలంబులం దగ$నాధువిప్ర్రృవరుల యాశషములు ఫలోవంతము లగు. ౧౩ 

క. అని తలంచి రఠ£.చేయింపను బూని ద్విజవృ్యవరుల 4 భక్తిని బిలిపీం 
చెను వారు బుగ్యుజుస్పాామ నియతమం త్రముల చేత 1 మంత్రించి విధిన్. ౧౩౪ 

క. లలితొవధులను చేర్చిన, జలములు పావనములౌట 1 సత్యం బగుటం 
దలపోసి వానిచే మంగళములు తగ స్నానవిధిని $ గావించి రొగిన్, ౧౪ 

తే. స్వస్తివాచన మావిప్ర1సమితి చేయం 
దా సమాహితుం డై మజీ $ దహనుం దృష్టు 

గ్ా 
Bree FMR Ieper went ను Te 4 

* “యేఒనూయాన్ఫతదం భేర్ష్యూ హీంసామానవివర్ణి శాక నతేషాం సత్యశీలానా మాళి పో 

విఫలాః కృతాః ఆని మూలము, . ! 



౭.] దశమస్కృ ౦ధము. 63 

జేయ విప్రుల నియమించి $ చెలగి వార 

లట్లు గావింహ బీతి మృశషాన్న మిడియె. ౧౮౪ 445 

ర్ సురుచిరమాల్యంబుల నంబరముల నలరించి దివ్య$భ రాభ రణో 

త్క_రముల వెలిగడు గోవులు, బరమాద్చతి నొసలరా బాలీోభ ద్రా రికి నై.౧౫ 

శక్ర ధరణీసురులర్చితులై, పరమాశిషములనొనంగి $ వట్టికిం గడ 

క్కరణిని రాడనిరి మహి, వరవర్యా! మంతీ విదులు $ బ్రాహ్యణులగుటన్.౧౯ 

తే. వా రొసంగాడు నట్టిదీ$వన లొకప్పు డైన నిష్పలములుగాక 1 సార్గకంబు 
లగును ధ్రువ మిద్ది వినీవయ్య యవలీదై న, హరిచరి త్, ము సావన 1 మద్భుతంబు. 

=కప్రైర్రి తృణావర్తుని శ్రీకృముండు నంహారించుట. ఆా- 

ఉ. ఆవల నొక్క_నాండు సుతు 1 నంకమునం గదియించి యాయశ్ోో 

దావనితామతేల్లి ప్రమోదంబున నాటలం చెల్చు చుండగా 
జచావనమూంర్తి శ్రీహరియుం 5 బర్వతకూటముభంగి భారమై 
మోవంగ నోప నట్లయిన $ ముగ్ధయు దుర్భరుం డంచు నెంచుచున్. ౧౮ 442 

చ. ధరణిని డించి యాబరువు $ తద్దయుం బీడను గల్లంజేయ నే 
విర! యని విస్తయంపడుచు 4 మిక్కిలి యావద యేదొ యంచు నా 
తురవడుచుకా బరాత్చరుని $ దోరవుభ క్తిని లోం దలంచుచుకా 

దిరుగుచునుండె నెప్పటివిశధి౯ా గ ఫహకృత్యనిబద్ధచి తృ యై. ౧౯ 459 

క. కలడు తృణావదర్హుం డన, నిలం బేరొందిన దురాత్తుం $ చెంతయు. గూర్పు౯ 

ఖలుం డగుకంసునకు౯ా వాం డలఘుబలాఢథ్యుండు దనుజుం $ డగు నోరాజు! 

క. ఫుడమివిభుండు పురికొల్చ్పంగ, "వడివడిం దిరుగాడుగాలోవడునున రూవం 

బడరంగం జనుబెంచెను నా, బుడుతనిం గొనిపోవు వేడ్క $ పాలయుచునుండన్ . 

చ. దనుజుం డతండు గోకులము. 4 డా నప్పు డంతట నావరించి మే 

దినిరజ మెల్ల రేపి యటం 1 ద్రీవురువారల కన్ను లింతయెం 

గనయడగుండం వేయుచు నిగ కామభ యంకరళబ్దయు క్రి చ 

తను దిళలక్ విదిక్కులను $ దద్దయు మ్రోంగంగం చేయుచు వడిన్. ౨౧ 456 
లో 

క, చనుబెంచి కూరుచుండిన, వనజాతుని బాలకునిగ 4 భావించుచు జే 

కొనిపోయె నభ వీధికి దనుజప్రే రితరజోవికతానము సోశన్. ౨౧౪ 457 

ఆ. అంధకార ముప్పూ 4 డావరించెను గోకులమున నొకమువానూ_ రసమయ మంత 

నాయశోద యెందూగనర్భకు నునిచెనో, యచటం జూడం దోజవగడయ్యె సుతుడు. 

సీ. అందలివా రెల్ల $ నాతృణావర్తుండు గురియించుచున్న ట్టి 3 ధరణిధూ € 

2 “విప్రామం క్ర విదోయుకక్తా నైరి ప్రోక్తాస్తథాళిషః, తానిష్ఫలా భవిష్యంతి న కదాచి దవీ 

న్ఫుటమ్” ఆని. మూలము, . 



64 శ్రీ కౌండవకృష్ణభా గవతము [అ. 

వర్షము వెల్లునం $ బరునిం దన్నుం గానయాలక బృమనిరి $$ ఇాలనేవు 

70 దలపోసీ రశషణకాలమును వా ర్వ లంత యశోద భశయావహవవ 
మానచ క్రవ్రహి $ తానంతపాంసువక్ష మ్థున సుతుని మాశర్షమ్ము గానం 

ఆ. జాల క్నార్పిమున్లి $ జనని గావున సుతుం దలంచుకొనుచు జాలి $ గలుగునట్లు 
పారలిపొరలి దూడపోయిన ఛేనువు, భంగి నేడ్చాం జూచుశవారు పొగుల. 

ర్ ధరణిరబోవర్ష మహ, _త్తరవెగము నుంత తగ్గం$ దనతనయమణికా 
స్మరియించుచు వాపోయెడు, తరుణిదీనస్వనంబు 4 తమశ్రుతులం జొరన్. ౨౪ 

ధ్ర, నోపవభూటులు నశ జులావూర్ష్మ ముఖాబ్ద అగుచు 1 నాత్ర, లు దుఃఖ 
వ్యాప్ఫతి నుద్విగ్నములై, చూపట్టల సందనోపసుతుం డగవడమిన్. ౨౫ 461] 

క, నిలువంగ శానివగ చేల బలవించిరి "చక్ర వాతోవవువు గలుగునా 
ఖలుండు తృణావర్హుండును, ఖలహారుండెౌ కృష్ణం గొనుచురగడువేగమునన్., 

క. చనియె నభోవీథికి నా తనయుడు కడుభార మగుడు 4 జాం గొనిపోవం 
గను జాలక గతివేగము, తనంతనే తేగ్గనుండెం $ చాపము గనుచు౯. ౨౬ 469 

చ. వరుసగ భార మెక్కుడయి 4 వానిజవంబు నడంచె నంత నా 
శరుయును భూరిభార మనతజాలిన బిడ్డని గాంచి గ్'వ్పప్ర, స 
_స్రర మగు గాని బిడ్డండె నీతాంతము నన్నును మించె పర్వశేః 

దరమె చనంగ నంచి మది6 1 ద త్రణముందుచు నుండె నంతలోన్. Dey 464 

న, ఆయద్భుత బాలకుం డప్పు డాయసురుని గళము నై వాస్త సయుగలి చే 

దాయక వట్టుకొనంగా, నేయనున్రన విడుచు ననుచు $ నెంచి బలముబేన్, ౨౭ 
లే. తాను విడివించుకొన లేక $ తల్లడిలుచుం 

జేష్ట్ర లెల్లను మాని యశక్షీడ్భయంబు 
వివ! "రాం *గంఠమును డదాటుశ?వెరవెజటులని 

న్ద్ బ్ద మొప్ప? _బ్రాణపంగచకము పోవ. ౨౮ 466 

క. బా “లకుతోడా (వజమునం గహూ లెక వోగమముననుండి క &ోణి నొకట నా 
ఫీలశిలాతలమునల బడి కకూళ మవాోదైత్యుం డంగశకూటం బెల్లన్. ౨౮4 467 

క. తిలలవలె శకలములుగాం చెలుచన రాలంగం జూడ నీతికరుం డై 
యలనాండు రు దృశ రమునం దిలలంతలుగాలయిడిన $ తీ వురములవలెన్ . ౨౯ 

క. కనబడలా బలవించును, వనితలు గుంవులుగంహాడి 4 వానివిధంబుం 
గనుంగొని తద్వతస్థ ఎలుమున వ్రేలుచునున్న కృష్ణ్ట్రమవూ_ర్రిం 'బెలుచన్ . ౨౯౮ 

క. అచ్చెరువునం గాంచుచు వే ముచ్చటలాడుచును గొంచుం $ బోయి జననిశే 
యిచ్చిరి విస్మితలై శిశు, విచ్చట నుండంగ నింకళనేమో యనుచుకా. ౨౯౪ 470 
x “అవ్య _కృరావోన్యవఠళ్ ” అని మూ, 'నచగావృ త్తి ల్లివర్జిత$” అని వ్యాఖ్య. 

ఖో 



౭.] దళమస్క 0ధ ము, 

తే. గుసగుసలు పోవుచుండి ర 4 ట్లసుర మింటి 
వంకంగొనిపోయి చంపంగ 4 వాంఛయబూన 

ముక్తి గని స్వ స్ట్రీమంతుం డై 4 పాదలె నహహ. ౩౦ es 47 
ఖో 

చ. అని వచియించుచుకా వృజముశనందు వసింవెడి గోవగోవీకా జు, 
జనములు నందముఖ్యులును $ సంతేసముకా మరలం గనంగ చే 

వునిదయ నోచినార మని 1 బుద్ధుల నెంచి9ి గొల్ల లెల్ల నె 
మృనముల నద్భుతం బొలయ శ మాయురె! యియ్యదడి చూడం జిత్రనౌూ. 30౪ 

బాలకుం డీతం డీకపాడురక్క_సుచేతం గొనిపోవంబడియు నేశకుందుణగనక 

తవ్పించుకొనజా లె 4 నెవృటివిధమున మనకు దక్కెను దీని $ 3న యనందగు 
నద్భుతం బుండునే 4 యనిరి; కొందటు కూళ ఖలుండు సీ(యాఘంబుగీవలనం జంప 

బడును సాధువు సమోత్యమున ఖీతింబాయు నిడి సాజమేకడా 1 యిందు. జి త్ర 
తలే. మేమి కలదని వల్క_ర $4 ధిమహితులు; 
మజీయుం గొందటు పూర్వజన్మమున నేమి 
తవము చేనీతిమో కృపాగభాము హరిని 
నెట్లు వూజించితిమొ సాధుూహృదయులనుయి. 3౧౪ . 478 

క. మును పెట్టి తడాకాదుల, ననువుగం గట్టించితిమొ మోహాయజ్ఞ ములం 
బొనరించినామొ దానంబు నెట్టిడాని౯ బమోదశమునం చేసితిమో. 3౧౪ 474 

క. భూతముల శెట్టివాని క్రటేతెజంసన సుటుచేయ 4 నెంచితివో యా 

రీతి నీతండు మృత్యువు, చేతం గొంపోవంబడియుం 4 జిక్కెకా మనకున్. 3౨ 475 

క. మనదగు నదృష్ట్రవళ మున, జననీజనకులకు బంధు$జా లంబునకు౯ 

గనుపండువు చేయుచు మర్కలను వచ్చె నటంచుం దోంచయులాగున ననుచున్. వం 

లే. మోదమందుచు నుండి రిగప్వోల్కి._ నద్భు 

తములు నాగొవ వృవనమున $ నమరుచుంటం 

గాంచి నందుండు వసుబేనుం 4 డెంచిపల్మి.. 

నట్టిమాటల మన్నించె 4 నపుడు మరల. ౩౩ శ్వ 

అథి 9 శీళృళ్లు. డావులింవ నాతనినోర యశోద విశ్వంబుం. జూచుట, రతా 

| 

క. 'కేజస్విని నందుని సతి, భాజిప్ష గ0ను'గ౧ాం జెలంగు $. బాలకు నొక నాం 

డోజోనృద్ధిని జేయంుగాం జాలెడు స్తస్య 'మొసయకకాంతుల్ పొాదలన్. 3 36 

2లే, ఎత్తుకొని యంకమును జేర్చి $ యెంతొ శీ (వ్ర తిం 

1 “కం స్వస్తి సిమంత౦'! పురుహిదసీక ౦ అని మూ. 2 “ప త్రన్నకం పాయయానూస స్తనం న్నేవా 

సరిస్థతా” ఆని మూా* 

థాం-భాగ9 



నీ శ్ర తొండ వకృష్ణభాగవతము అ. 

దనకుందానే సృవించుపా $ లనువుమిణుం 

గుడుపుచుండెను న్నే హంబు $4 కొంకుమాని 

తన్ను ముంపంగ నంత నా 1 తనయుం జెలమి. 35 479 

సీ పయసుం గ్రోలియు వింత 4 వర్వెడునవ్వుచే 
మోము ప్రకాశింప $ బొదలుచుండ 

ముద్దులమూటయా $ మోము నట్లల్లన 

వలాలనము చేయుశచుండ నాతం 

డావులిం చెను; దన్గూూఖాంభో జమున వ్యోమ 

ధరణులు తారకోశత్క_రము దిశలు 

సూర్యుడు చంద్రుడు 1 శుచివాయున్రులు సము 

దృములు ద్వీవములు పర్వతములు నదు 

లే. లఖథిలవనములు స్థావర $ మనంగ జంగ 

మం బనంగను దగుభూత$మండ లంబు 

గలుగు విశ్వంబును హశాత్తు$గా యశోద 
గనియె నంతట చేవాము 1 కంస మొంది. ౩౬౪ 490 

క. బాలహరిణాతీ ! కన్నుల, నోలి౯ ముకుళింపంజేనీ $ యురువిస్తయ మా 
వేళ మదిదోయం జిత్రం, చేలీలగనుండు నట్టు 1 లే యుండె నృపా. ౩౭ 49] 

క సెట్లు 

ఎనిమిదనయ థ్యాయ ము, 

-అధి గర్భముని రామక్ళష్ణులకు వామళశరణమువేయుట. థితా-- 

క. మరలం దెల్చెను శుకమున్సి హరిచరితము పాండుపౌ శత్రుం 4 డైన ఫరీత్నీ 
ద్ధరణీశ్వరునకు వినుమా, పురోహితుండౌను గర్లకముని వ్రజమునకున్, 452 

క. నిరువమతపోధనుం డై, వరలు నతం డొక్కనాండు 4 వనిపూని దవృజం 

బరుదుగం జూడ౯ వచ్చెను, బరమేశుం డందునుంట 4 వసుబేన్చమతిన్, ౧ 438 
చ, కనుగొని గర్దురాకం దమోకంబున నందుడు లేచిపోయి తో 

“ డొ్కని చనుబెంచి వీఠమునం 4 గారిమిమోటింగం గూరుచుండండే 
నెను మణ్ వందనంబులను $ జేయుచు బూజ లొనౌ్చె మార్జనం 
బున దగుపల్కులం బలికెం $ బొందుగ నంజలివట్టి యీానిధిన్, ౨ 434 

*సీ, సూనృతవాక్కులు 1 సురుచిరగతివిగాణు బయలుపెడలుచుంజె $ వదననీము 
నుండి యాభూమోసు$రో త్తమా! సంపూక్ల్ణుడవు నీవు నీకు మేశము విశతమగు 

భ_క్టిం చేయందగు 4 వని యెద్ది! మిోబోంట్లు భగవత్స పరాపులు 1 పరమదీన 

మానసుఖై తగు1మావంటి యల్పగృవాస్థువులకును శ్రేశయంబు గలుగ 
* “సూపవిస్థం కృతాతిథ్యం గరా సూనృతయా మునిమ్.” అని మూ, 



రా] దళ మస్క 0ధము.. 67 

తే, జేయంగోరియె యా శ్ వఠనీవుల విడి, యరుగు చెంతురుగాని సాష్షకర్థాభిలాహ 
ముననె కాదనియెటుగనా$జను లెల్ల, మునివరేణ్య! మవ*జ్ఞాన)ధనుండ వీవు.'ర 

క. వినుమా యతింద్రియంబనం జను నెయ్యది జ్ఞానధనము 1 సొధింపం వ 

చ్చునొ బేన నట్టికాస్త్రంబును జ్య్యతిర్నావమకమును $ మును చేసీతివా. ౫496 

క. డాననె తొలిజనిం చేసీనుడాని శుభాశుభఫలప్ర ప శదాన క్షమముకా 

బూని యెజటుంగంగ6 దగుదురు, మానవు లిరశివరు నీకు 4 మహి సరిగలరో.౫ 

ఆ. బ్రహ్మవిదులలోనం $ బరణగుదు మేటివై, కాన నామకరణ)కర్మ మర్భ 

కలకు నిర్వురకును $ గోరి చేయ నలంతె, వాట వేడువాండ + నార్యవర్య!: సల 

*క, గురుండనె నే నందువొకో, వరికిందంగ జన్మముననె$ బ్రాహణుం డగుం జూ 

గురుతు మనుష్యుల శెల్లను గరుణామతిః జేయవయ్య 1 కార్యము వీనిన్. ౬ 

చ, అనుటయు గరు డి ట్లనియె $ యాదవనంతతికిం బురోహితుం 

డనంబడు గర్లమాని యనూఖ్యాతి జగంబున నిండియుండు నిం 

కను వ్ర జముం గనుంగొనంగ 1 గరుడు పోయె .నటంచుం దెల్లమా( 

గనుక ' భవత్కు మూరునకుం $ గార్యము దీనిని నే నొనర్చినన్. ౬౪ 490 

తె, పాపమతియగు కంనుం డీపావని నల 

దేవకీపు త్ర తుడే యని 4 భావమందు 

నెంచ్చు యదుపు త్ర తునిగ నాతం 4 జెంచులాక 

యెట్లు వసుచేవసుతుం డని $ యొంచు ననెదొ. ౭ 491 

క. అందును దేవకికే యెటు, నందనుం డని తలచు ననుచు స 1 నన్నడుగుదు వో 

నందా ! వసుబేవుండు నీ,కుం దగుమిత్రుం డటంచు 1 తోణిం బ్రథితమా. on 

సీ; చేవమాయయు మును 1 దేవకీదేవి యష్ట్రమగర్శ మతివ యేశచందమునను 

గా నోవదు సుతుంజె $ కావలయు నటంచుం బలిశెను బెవకీపట్టి నిన్ను (తండు 
జంపువా. డొకచోట 4 జనియించియున్న వాం డనుచు ఘూోషిం చెం  గాశవున 'న 

వసుదేవ్రుండే యాత్మశభనవుని మిత్రునియింట దాంచినవాం డని $ తలంచి. మదిని 

ఆ, చెరుంగుచున్నళంక $ వెస వచ్చి నీసుతుం జంపునేని కీడు $ సరగ మము 

నొందులంజు మృటంచు శ నూహించి పలికిన, నందుం డతనికిం గల శ సందియంబు. ౯ 

చ, తనమది నెంచి యి ట్లనియః $ దావసివర్య ! యశుని మంచయం 

దును గలయస్త దియులకుం $ దోయకయుండ ద్విజాతికర్షమై 

తన రెడు సంస్కృతిక విధియుశతంబుగ6 జేయుము స్వ గస్తీ సివాచనం . 

బనునది ముందుగాం గలుగునట్లు రహస్యముగా జవంబునన్. ౧౦ 494; 

\ 4/3 * “చాలయో' రనయోర్న బ్రాణాం జన్మనా; బావాణో గురుః” అని మూ, “నన్వేళద్దురుణా 

శరణీయమిలి వేల్” అనుదాని కిది తెలుంగు: . 
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క, అని ప్రార్థించిన గర్భుండు తనమది నున్నట్రి దదియె 1 తలంపు గనుకం ద 
త్రనయలకు నామకరణం) బనుసంస్కా_రమును చా రశహాస్యము గాంగన్. ౧౦౪ 

క. తనజతనం బొరులకుం చెల్మియనియట్లుగం చెసె; వముజీయు నమ్హునివలుం డి 

ట్రనిపల్కె. నంద విను మ, తనయుడు రో పాణ కం బు త్త తెల్ల జుం డగుచున్.౧౧ 

చ. సురుచిరమా గుణావళిని $ నూరిజనాళ రమింవంబేయుటక౯ా 

ధరణిని రాము డంచును నిగతాంతబలంబున నొప్పియుంట భీ 

కరుండుగ వై రిసంతతకిం  గానయగ నౌట బలుం డటంచు సే 

ల్లరు పిలువంగ ఖ్యాతిని 'చెలంగు ని దింఆయె కాదు గోవకా! ౧౧] 47 

కే, యదుకులము వారినెల్ల వైోక్యమును బొ “ందం జయు సుంట సంకిర్ష ణఏనద్ధనామ 

మబ్బు నితనిక్కిదినినె $ యఖిలజనుల్కుపిలువ నా౭ంతు రనివ వల్క్ ప్రీ వీత మజ్యు.౧౨ 

క. అనఘా! యీరెండవళశిళ్చు వనూనవర్హముల మూ6ంట + నలరు యుగముల 

విను మోూాయుగమునం గ ఫప్వతింగ నుటం గ ఎ్రభాహషయంబురే గాంచుం జుమ్రా.౧౨| 

క, యుగ భేదంబుల శుక్ష ౧రిబుగ రక్తము పతవర్హ్రముగ నొ”వ్వు నితెం 

డగణితమహిముయా కృప్తంబగు వర్ల ముగట్ర కృష్ణు 1) ఉనంబమంం జమా. ౧౨ 

క. మును వీతండు వసుదేవుని, తనయుయుగాం బుబ్ర నటం $ దషత్త త్రసయుం డ్ 

య్య నిపుడు గావున ద్ధి శ్రీమంతుని సీతని జగత బండికతులు కముభి_క్రన్. ౧౩౪ 

ఆ. వాసుదేవుం డనుచు 3 వర్లింతు రొినంద! నితమాజుం డనంగ $ నెగడు నితని 

కరన్ చూడ బవహువిగభామల రూపన్యామములు గటిగియిుండు + వముహాతముఅయి. 

న్స్, అవ్వియును గుణక+ రానురూవంబు లై తనరారు మూవంటి[+మునులు వాని 

నెబుంగం జాలుదురు 'మ$తెవ్వగరే నెణుంగగలు మూబ" 'ంటుగూడ నా[([మములచమాప 

ముల వానిం జక్క. $ దెలయంజాలరు తక్కు వారలు 'తలీయంగ! "సరుతురొకొ 

యిీాఖాలుం జెంతయే నిచ్చు 3, ఇ యము మోకు గోవనగోకులముల?కుక్ ముదంటు 

తే. గలుగంజేయును 4 వీని దౌకారణమును దుర్రమములై కసంబడుశదుకిఖతతుల 
వలని బాధలం గనక నిశస్తులముదంబు, గాంచం గల్లుదు రని పర్కీ_శగర్రమునియు, 

క. మును పొకపరి వ జనాథ్యా మనుజేం దృవిహీన మగుచు $ మహి యువ్చంగ సా 
ధునికరముల దస్యూవు లేచినకిన్క_ను గలం 1 జేయుచు నుండని ౧౬|| 

క, వారలు నీయీపుత్రు తునిం చేరి సహాయంబుంగోరీ $ చెచ్చుణు దస్ఫు 

స్ఫారబలంబును సంచికి, గనారిమి నీనుతుండు వృద్దిలగూ. ర్చ మునులకుస్, ౧౭ 

ఉ, జ్ఞూనధనంబు చేం దనరు $ సాధుమనుష్యులు నీకు ని_త్తణీకా 
సనూనుండుగాం జెలంగు స సృరీసుందరు నీతనియందుం పీ, తిచే 
మానసముల్. చెలంగ బహుమానము మోజులో నురందులేని స సుం 
కైనను గ్రూరబుద్భ లభిశయాతులు కూర్చంగ తేరు బాథలన్. ౧౭y ౨. 506 



రె దళమస్క 0థ ము. 69 

తే. విష్ణుభ కుల నసురు లేవిధిని బాధ్య నొందం జేయంగం జాలక్షయుండువారొ 
యట్లు లే విరి బాధింవ+ ననును'లేమిం చేరివూడంగంజూల రోద్దియు నిజంబు. ౧౮ 

చ, కనుకనె యాకుమూరుండు జీగంబున మిం చెడు శృసమాయుతీక్రా 

ఘునతరకీ_ర్రిచేతను నీఖండ మహా _కపముచు గుణాలే 
తను భగవత్సమానుం డగుం + దత్సీరతకా సు సమాహితుండవై 

తనయుని వీని బెంపు ) మనోతధ్ద్ధయు గాఢత రార్థ మొప్పంగన్. ౧౯ d0S 

క, మునివతి గర్హుంయ వచియిం 

చి నిజాశ్ర, వుమునకుం బోవం 1 జెందిన పెడ్క_ం 

దనుం గ గళకృత్యునిగాం దల 

చెను నందుడు తలంచె సుతుని 4 (4 శ్రీహరి యనుచున్. ౨౦ 509 

క్ర ఇర శీ రావు లపల బాల క్రీడలు. అయో 

తే. కొలందికాలంబు గడువంగ + గోకులమున 
రామకృష్ణులు జానువుల్ 5 భూమి మోవి 

హా స్తముల నూంది యిటునటు + నల్తనల్ల. 

గదలసాగిరి వరాడంగ + ముదమువాదల. ౨౧ 51) 

. సహజన్లు లిర్వురు $ చక్క_నికటిపాద భూషణకింకిణి  భూరినినద 

ములు మునోహిరముగం 9 జెలయగుచు నుండంగ వ్ర జకర్ల్షమటోణి $ భాగములను 

వరుసగ నడుగులు 4 వడివడిం బెట్టుచు భూవణనొదసీమోదచిత్తు 

లగుచుం దమ్హుంజూడ 1 నరుగుటెంచినవారిం గని నెంబడినీ బోను 1 కరణంగొన్ని 

తే, యడుగు లిడి మోహమును జెందిగనట్లు 'వెజుచి 
నట్లు ముఖచిహ్న ములు తోయ $ నపుడె మరలి 

తల్లు లుండుచోటున శేగి $ దాపున నిలు 

వంగ నమ్హుద్దుకొమరులం $ బాటు జూచి. ౨౨ ద్] 

ఉ. అన్నులమిన్న లక వ్రథితి + నందినరోహిణియు౯ యశోదయుకా 
మన్న నయుకా దయారసము + మానసవిథిని నిల్వ కుబ్బంగా 

సన్ను తులా కుమారకుల 1 చక్క_టికికా వడిం బొయి న్నహసం 

పన్న త( జేంపియున్న కుచభారమున౯ా దమశేలుదోయినిన్. ౨౨౮ ర్ర12 

ఆ. వడిగం జాని భూమిోభాగమునం బడి, వారలునెడం దనువులం $ బెరనీయున్న 

యవనిధూళియనెడు $ నంగరాగమ్లున, నందము లగు వారికీయంగములను.౨౨౪ 

క. మనమున కింపును గూర్చం,గ నె_త్తికొని కౌలగిలించి $ గారాబమునకా 

cir 

* “తస్తాన్నందాత్త్మ బో౭.యంే నారాయణ సమోగుణైకి, శి శ్రీయాకీర్త్యానుఖా వేన గోషాయన్వ 

సమాహితః అని మూలము. .. 



క్ 70 శ్రీ తాండవకృపష్ణభాగవతము (అ. 

జనుపాలు గుడువ నిచ్చుచ్చు నునుదంతపుంగాంతులం దగూనూత్న స్నీతముల్. ౨౩ 
క. కనంబేయు వారిమోములం గనుంగొని సమోద మెంలొ + కాంచిరి మటీయుకా 

వనితలకు 'నెశ్రవర్వం, బునుగూ ర్చడు బెలవృత్త్సోముల నాన క్రిన్ ౨౩ 515 

చ. కనంబడంబేయు నీడొలయం. $ గా వజమధ్యమమందు వత్పముల్ 
చనువుగ సంచరింవం గని 4 చాలవడిం జని వానితోశలం 
గొన నవి యిందు నందు. జనుకోరిక సీడ్వంగ వెంట బోవుచుం 
డను బరికించి గోపికలు 1 డగ్గరంజేరి కుమారలీలలన్. ౨౪ 516 

క. పరికించుచు నవ్వుచు మం 

దిరకృత్యము లెల్లమాని + దిన మంతయు నా 

యిరువుర6 గాంచుచుం బ్రమదము 

నిరంతరము గాంచుచుంద్రు, $ నృవతుహినాంశూ! ౨౮ ఫ్]7 

*సీ, తిరుగనేర్చినకాలు $ తిట్లనేర్చిననోరు నూరక యుండంగా $4 నోవ దనెడు 
నానుడివొ*వ్వున + సూను లిద్దబు నతిచంచలాత్తులు శేళీకస కులగుట 
సతతంబు దిరుగుట 4 మతినెంచి వారల 'థేనువుల్ మొదలగు $ తీ వ్రశ్ళొంగి 
గణములవలనను $4 గత్తులవలనను బావకువలనను + భయడదం ప్ర 

తే. లొవ్పుశున కాదులవలన $ నుగృవత్స్ సమితివలనను గంటకకీసమితివలన 
ముప్పుకలుగక యుండెడుశవొవ్చునం గన, నింటీవను లొనరింవం గాసీంతయేని. ౨౫ 

క. జననుల కర్వురకు నద, యనువున సరివడకయుండె $ నా'రెండును జే 
యను గాల మొకండె కావున, మనస్సుల నవస్థ నొంది $) మానననాథా! ౨౫4 

క. కొలందిదినంబులు చనంగా బలదేవుడు కృష్పమూా_ర్థి $ వృజమున మోకా 
ళల దోలాడుచుం జరణంబుల మెల్లన నిడుచుం బోవం +) బూనిరి కడయన్, ౨౬ 

ఉ. అత్తజ్ం గృప్పమూ_్రి సవ్వయస్కులుగాం దగుగోవబాలకుల్ 

చిత్తము లెంత" మోదమును 4 జెందంగం దొడయిరా సరాముం డై 
యు_త్తమకాంత లెల్ల దమి 4 నొవ్చుగం గాంచంగ నాటలాడె లో 

కో_త్తముం డయ్యు బాలకుని $ యొప్పున లోకము మోసపుచ్చంగన్. ౨౭ లల] 

“అరి గోవికలం కృమ్ణునిదుండగ ముల యళశోదకుం చెల్బుట. de 

చ. వరుసగ బిన్నికృష్ణుం డట 4 బాలకసంఘములనాడి యాడుచుక్ 

దిరుగుచు ధూ_ర్పృకృత్యములు $$ ధీరతం 'చేయంగం గాంచి గోవసుం 
దరులు యశోడచంతకుం జనకా మడి నెంచియుం గూడియందలుం 

ద్వరవడిపోయి చెప్పి రిటు + భామిని! మా వలు కాలకింపుమూ. ౨౮ ర్22 

* ఇందుం దొలిపొదము సంబంధము ననుసరీంచి ేర్చంబడినది. 



ర్వా]! దళవముస్క 0ధ ము. 71 

క, పాలను బిదుకం దగనవు, జేలొకొ నీకొడుకు దానె యేతెంచి మనో 
వ్యాలోలత దూడల మెడం, ద్రాళులు వదలించి తోలు 4 దగునే యమ్మా! ౨౮ 

క. వలదని మా మగవారలు, వలికిన బిగ్రజంగ నవ్వుం $) చాలువెళయ ని 
మ్థులం దియ్యగ నుండంగ నొక్క పలుశై నను నడుగకుండ 1 భ తీంచుంజామిా..౨౮౪ 

చా 'చోరత్వంబున శన్నివపన్ను గడ వీకే జిం దగుకొ వాని నీ 

మారాశకారు(డు పన్ని మీరముఖసోమూనార్హ్హ వస్తు వ్రజం 

బేరీతి౯ గ్ర పాయించునో యొలుంగ మూట తాను సతించు నో 
భీరూ! యెంతియెగాక కోంతులకునుం $ చెట్టుకా జలం బొవ్బంగన్. ౨౮౪ 525 

2సీ అం దొకముర్క_టం + బారగించిన మజియును బెట్టు దినలేక $ చనునె యేని 
నవనీత మున్న భాంయడము దాని నూరే వగులంగొట్టును; వెన్న $ పాలువెరుణు 

'కాన్చింవకున్న మూ కాంతులవయి. గోవ మూని చాలకు'లెల ల్ల + నుయ్యెలలను 

బడి నిదురింవంగా ? వడి గిల్లి యడ్చించి వరుగిడుం చేతికి + దొరకనియటు 

కిత్రే, లెత్తుగాం గుండలను బెట్ట 9 నెట్లొ వ వీళ 

కము లులూఖలములు లోనుశ$గం దగువానిం 

జక్క_ నమరుచుకొని త్రాగ $ నొక్క_యుపమ 

చేసీ రం ధ్ర మువేసీ భగకీంచుం జుమ్లు. ౨౯౮౦ 526 

ఓద, వినవా యశోద! నీసుతుండు $ వ్రేంతలు న్వీయగృహోచిత క్రియా 
వినియతచి_త్తలై వయసు  వెన్నయు లోనగువానిం జీకటిం 
టను బదిలంబు చేయంగం గశడంగి మవోతిమిరంబు మాయం జే 

యను దగునట్టి రత్న మయ$వోరము లంగమునందు ఛాసిలన్. 30 527 
కక. అవియే దీవములై తేగ, నువిదరొ! యాయింటం జొచ్చి శ యొప్పుగ సద్వ 

స్తువులం గొనిపోనును దొంగను నీ వన మ్రుచ్చు నీవోగావ యనుంజూ! 3౦ 

క, నేనె గృహస్వామిని నని, తా నెంతో" ప్రగల్భత౯ నిగతాంతము తగు న 

ట్లోనెలయా! పలుకును నీ, సూనుం డిట్టిండ్రు, గలరె + నూనులు జగతిన్. ౩౦౪ 

క్ష, చేవతలం బూజిం చెడు, మా వెళ్ళములందుం జొచ్చి $ మణి మూ త్రాదుల్ 

వే విడుచు చా నమలినము, లౌ వెళ్ళుము లిట్టుచేయు $ నమా! పనులన్. 306 

క - చ్ రత్వమునకం దగునటు, లారంభము చెన్నా చేసి $ యర! యిచటం 

1 “వత్సా ముంచక్ క్వచిదసమయే క్రో కోళసంజాతవార్ష ౯ అని మూ. 2 'చృర్భదాకనిలో 

యాత్యున క్రోశ్యతోశాక అని మూ. శ్రి “హా న్రధాక్యో రచయతి విధిం పీఠకోలూఖలా.ద్రె బక్, 

వ్యాంకర్ని హితవయు నళ్ళిక్యభాం దేమ తద్విల్ ” అని మూ. 4 'ఛ్యాంతాగారే ధృత మణిగణం Nad 

మర్భవ్రదీవం అని మూ. ర్ "కేరేచోలేత్యాక్షి ప్తన్సన్ను శతిజల్పతిత్వ మేవచోరోజఒహం గృవస్వా 

మీతో చా వ్యాఖ్య. 6 “కురుతే 'మేవానాదీని వాస్టా” అని మూలము, 



792 న్టీ ట్ర "తాండ వకృష్ణ్టృభాగ వతము (అ, 

చేరి యదేమియు నెలుగని, డారిం గనంబజచుచుంట 1 తథ్యం బయ్యెన్. 504 

క్, కనవవ్న! సుప్రతికం, బనుదిగ్రజ మట్టు నిమ్న1మౌా భావంబుక్ 

గనియున్న వాం డటంచును, వనితలు గుంవులుగ6 గూడి $ వచ్చి ెలివీనన్. ౩౧ 

సీ. గోవిక లివ్విధి. $ గోపంబున౯ా వచ్చి తనదుదుందుడంకుకృశత్య్వములు “తెలుప 
న_త్తణీ శికృష్ణుం + డవ్యాని వినుచును భయపడినట్లుగ 4 నయనములను 
గనంబజచుచు మజీ 1 వినయ ముట్టివడంగ శ్రీనిశేతన మనికచెవ్ప( జాలు 
వదనము పెలయంగ $4 వర్షిల్లం దనుగాంచి గోపిక లందటు 1 కొంకుమాని 

తే, తెలువుచుండిరి వారిమాకటల కలుగక 
యాయశ్ దయుం దనదునాోస్యమున నవ్వు 
నాట్టమాడుచునుండ దోనయుని సుంత 

ఫీతిం గనంచేయయూన చా! వీ చిలి యెంతో? 3౧ 588 

*[ఒకనాయడు థీ శికృష్లుం $ డెక్కొ_క్ళ_యింటిలోం పెక్కు రూవ ముల నొక్క-స్తారి 
తాం బి, బ, వేశించె నాతరుణులొక్కొ_క్క_రు హరి బట్టు కొని పోయికయాయ శో ద 
కును జూపి దుశే శ్పస్ట్రలను దెల్పుద మటంచు. దోడ్ చనిపోయి రాాతోయజాయు 

లొక్కసాలే పోవ $ నక్కడం దనతల్లి కడనుండెం గృన్షుం డాకాంతలకడ 

తే, నున్న కృష్ణులు కనంబడశకుండి రపుడు, వారు సిగ్లొంది యిదియేమి 4 వరుసయొ యని 
యొందులకొ వచ్చినట్లు వోచించి తిరిగి, యిండ్లకుంబోయి రాహరిశయె లమినలరె.] 

అద్రి శ్రీ కృష్ణుండు యశోదకు విశ్వరూవమును జూఫుట. థితా- 

క. ఒకనాం డామందను గో,వకుమూరులు కృష్ణమూ_్టి బలరాముడు చే 
డుక నాడుచుండంూా గో, వకుమారులు క ృస్తుచర్యం $ బరికించి వడిలా.3 ౧౪4 585 

క. వరుగిడి యశోదకడకులా, హరి మృద్భతణము చేని $ నమ్మా! యని సె 
ల్పిరి కృష్ణుపాతమె కోరెడు, తరుణీమణి యట్టివనిని $ దే నారింపన్. 8౨ 586 

చ. మనమున నెంచి వే చని కశమూరునిం జేత గః హి*ంచి సాధ్యసం 
బున గనువోయి తొ టి ట్రిలలగయ ॥ దొల్పగుద్నా ప సుల? ది ద్రివ్ప్వునకులుం 
గనంబడ నున్న యాకొడోకుం $ గాంచి చలాత్త క! యొంటిపాటున౯ా 
దినితి వచేల మృ_క్తనుచు 1 చెల్సిరి బాలకు లంచుం బల్కు.చున్, 334 537 

క. వినిపించ నీదున గ్ జుం డును దినిం జక్క_నని కకడుకా చెదరింవకొ 
విని యంభా! మన్నును నెం దినలే దీబాలకులును 1 దీవిరహీతు ఖై. 3౪ 589 

కక్రన్లోకము. "తెలుంగపలిపిలోనున్న భాగవతమునం గలదు. (శ్రీధరాచార్యవ్యాఖ్య లేదు. ముని 
భౌవ్మవ, వ, కాళిక యనువ్యాఖ్య యున్నది. నాగరలిపిలో నిదిలేదు. 

శ్లో “నోబ్యః కదాచన వృథక్స ఎశగూన్యాకృష్ణ మే తెగ కైవగదితుం వ చనృకా న్తదాగు, 
దృష్ట్వైతదంత్యథత మేవ నిజానదృష్ట్వా సర్వాళ్ళ న్ తానినవృతుః స్వ ఎనో సలజ్ఞా!. > కెకిశ్లో, 

ei 

wr im 



రా]: దళమస్క౦ధము.. గ్లో 

చ. అనృతము లాడి రద్ది నిజ॥మైనను వీరిసముక్షమందు మో 
మును. బరికింపు మీవె యటం 1. బొల్చునొవాసన యెద్ది నీమనం 
బున కె యెలుంగ నౌ; ననిన + బూనిక నన్ను లమిన్న యట్టులె 
నను ముఖముం గనంబజువు + నాయన! భూవెద నీదు సత్యమున్ , 3౫6. .589 

ర్త అనిహతవర మైళ్వర్యం,బునం దగి భగవంతుండగుచుం +) బొలుచుహరియు నో 
రును వివ్పిచరా వెం నీడా, మనుజార్భకుం డౌట నిట్లోమూపతి ముఖమున్.' * 

మ. పరికింపం దగునంచు జూవె నవు 'జాేవద్తాతు. యందొొప్పూ స్టౌ 
వరముక౯ా జంగనుముకా (బవంచమును నే భఖ ంబుకా దిశానోమముక్ 
ధరణ ధ్యంబులు ద్విపసంతతి సము ద్రవ్యూహముల్ గల్డునీ 
ధరణీమండలము౯ గనుంగొనియెం జగ త్రస్ఫారతం దోలసచన్. 3౭ రష! 

స్స్, వహహనామకమునఠతబరలసవాయున్రు వై ద్యుతాగ్నియు నీతాంశురడఖలతార 
కలు గట్ట యెంతయుం ? గనందగు నట్టిజ్యోతిళ్చక్రమును జలాశదిత్య లేజ 
ములను వాయువు నభశ*+మును దేవతల నింద్రియముల మనను నత్యంత తామ 
సములం దన్గాతృల $ సత్తా (దిగుణముల నెబుయగగంగయజాలె నాగయింతి యందు 

త్తే జీవులను వారియిట్టిందం + చేయహూత్తు, వై నకాలంబుం బరిణామ + మనెడుదాని 
"బాతునవై న స్వభావంబు 1 నింక జన్మ, కారణం బగుకర్మము$గాం జెలంగి. ౩౮. 

ఆ. ఆశథయంబు ననెడు 4 నట్టి లింగంబుల, బవాుువిథావయవ నిగవహవి భేద 
ములను గాంచి చిత్రశముగ నున్న యాజగ,త్తును గుమారకునిదోనను వృజమును 

క. తనపు త్రకువదనంబునం గనువట్టుటం గాంచి యితని 4 కాయంబున చే 
యనునున నున్న.వాకో యని, యనుమానము నొంది యితేనీయాస్యమునందున్. 

చ. కనంబడుచున్న చేమియొకొ $ కారణ మియ్యది స్వవ్నమానొ? మే 
ల్క-ని యిటులున్న దానంగద + కూడునె స్వవ్న మటంచు నెన్నంగాం 
గనుక నె దైవమాయ యనం గాం దగు నద్దియెయేని యెల్ల రుం 
గనుంగొనియుందు రద్దియును 1 గా దిది నాదగు బుద్ధిమోహమౌా. 3౯౪ ఈర 

సీ, బుద్ధిమోహమయేని $ నూనికC బెక్కువర్యాయముల్ గాంచిన 1 నఫ్లైనాకుం 
గనయడుచుండుట + గా దది; యీబాలకునకు స్వభావమై $ మనసుచేత 
నూహింవరానిదై 1 యొ వ్పెడునాత్త యోగం బగునంచు నిశక్క్రరణి నెంచి, 
చేతోమనస్సుల చేం గర వాక్కులంచేత వితర్కింవ 4 నేతటిం దగ 

తే. కలరు నీవిళ్వమే పరమాత్మ దైన 
' యాయధిష్టానతను నే మీవాత్తు సాధ 

నత్వమున బేనీమాలంబు శ న౯ా జనించు 
నాదురాహామహావద' 4 మాశాయింతు, ౪౧. = కక 
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క. అన్నిటి కాథారందై, యున్న పరాత్సీరున కెలమి 4 నొగిమక్కు_దు నం 

చెన్ను చు మణీయును భ కు; త్పన్నజ్ఞూనమున నిట్టుతలCచెలా సతియున్ , ౮౧౫47 

ఉ. ఈతయు నాకు భ_రయగు $ నీతండు నాకుం గువమూరుడాను నీ 

(వ, (తలు గోవగోధనము $ వింతగ నాయవి గోకులేళుం డై 

ఫ్యొతినిగాంచు నందుని సామ స్హమహా_త్తరవ స్తు సురాజికే 

చే తగం గావరాం దగిన $ యీశ్యోర్ నన్న కుబుద్ధి యోాజనిన్. '5౨ 549 

క. ఎవ్వానిమాయవలనకా, నివ్వటిలె౯ నాకు నట్టి 5 నిఖ "లేళుండజె ది 

క్కె_విిధిం జూచిన నని మది, నివ్విధమునం దనదుత త్త _క్త (5 మెజిగిన తల్లిలా. ౮౨ 

ఉ. కాంచి జగద్విభుండు హారి $ క్ర వణ నందునిసుంద రాంగి వై 

నంచితరితిం బుత్రుండను $ నట్టి మోదము నొందంజే యయా 

నెంచియె వైన్లవ్ం బన నహీనమువా _క్త (ము గల్లుమాయం గు 

స్ో 'దాన నాసుదతి 1 వీ వ్రుతివరీవృతచి_త్త త్తపద్య మె. ఈ 30 ర్.) 

స్మృతి యెటులో చనంగం దనోచిన్ని కుమారకు నంకపాళి స 

మతిం గొని చేర్చి న్నెహము క్ర క మంబున వ వృద్ధినిబొండ దాన నా 

వృత మగుచున్న స్వాంతమున 1 వింతంయగం దోలేవెను బూర్వరీతి నొ 
వీతివతిచం దృమా! శ్రు, శుతుల$జే ౧ బురువాూూతముఖస్వరూవతన్ . రర సీర] 

సీ. ఉవనివత్తులచేత 4 నురుతరంబగు బ్రహ మనియు సాంఖ్యుల చీతకఘనతముండగు 
పురుషుం డటంచును 1 బరమాత్త యని 'యోగితతిచేత సాత్తి (కవితతి'చేత 

భగవంతుం డనియు సంభావింవబడు మహ త (ముగట్లు శీ కృష్ణుగబ రమపురుషుం 
దనయాత్మ జునిగాంగం  డలపోనె; నన విని యభిమన్యువుత్రు,. డిట్లనియె బ్రాహ్హ 

లే. శోత్తమా! యిట్టిదై న మహోదయ మగు 
శ్రేయమును బొంద నందుండు $ చేసె సెట్టి 
యు _త్తమం బగుకృత్యుంబు $ నువిదమిన్న 

యయి మవోదృష్ట్రమునం దగు $ నయ్యశొ ద. ౪x ర్? 

1. చనుపా లొసలుచు హారినిం, దనయా యని కీ శ్రుతి బిల్వం $ దగుస సత్పుణ్యం 

బును బేనిం జేసె ని నాకృ్ణుని బాల్యవి చేష్టితములు $ శుభ రూపంబుల్. ౮౫4 
1. కలికల్తవహారములు నై, వెలసెడు నవాని సత్కవిప్రవరులు ని 

రృలరీతి. బాడుచుందురు, తలమే వానికా వచింవ 4 థాతకు నైనకా. ర౬ 554 

త్తే అట్టి శ్రీ హరిచేస్టల 1 నఖిలకష్ట్రములను గని కన్న తల్లితండ్రులు గనంగ 

. శేరకండి రబేటిక 4 వీరు గాంచం జాలి రదియేల తెలువుమా 1 సన్తునీం ద్ర [6 



డ్ దళశవమస్క 0ధ ము, ల్ 

“అరి నందయశో దల పూర్వజన్న వృత్తాంతము. శ్రిత 

మ. అని వుఖ్నంచిన భూమిపాలుంగని యా$వో' వ వ్న్న్ మిట్టుండు నె 

యని మాక ందలపోని రాజ! వినుమా $ యావ ర్రలం దెచ్చెదకా 
మును ద్రోణాఖ్యవనూ త్త త్రముండు ధర నాం $ బొల్పారు సత్పల్నితొ* 

మన ముప్పొంగం జరించుచుండ విధి సామ్మానంబున౯్ వానితోన్, ౮౮ క56 

స. గోరతణము నొనర్పంగ, ఛారణి జన్మింపు మావు 4 చారయుతిని జే 
కారును థాత్రికి నఖిమత, మోరితిగ నీవ్ర పుట్ల 4 నింక ననుటయుకా, ౪౮ 5857 

శక, పరమేష్టి కనియె ద్రోణుడు, సరనీజభవ మనుజలోకశసంభవ మగుడు౯ా 
బరముండు మవాజేప్టడ, హరి విశ్వశ్వురుడు మాకు $ ననుకూలు(డుగాకా, 

క. ఆతని సురుచిరపాదా, బ్ఞ్లాతంబులయందు మాకు $ భక్షి గుదుర నీ 

వె తగ ననుగ, హొంవుము, నీ తరుణీనాథుకరుణం $ జెందినమాత్రన్. రణ రర 
స్త భవసాగరమును దాంటుదు, మవితథముగ ననిన బ్రహ్మా (3 యశ్తేయగుం బొ 

ము వసుధం బుట్టంగా నన్సె సువిమల విజ్ఞానవి త్తశోభెకుం డతంజే, రణ 560 
న అతులయళంబునం బొల్పుచు, మతి గేకులమందు భవము చెందెను నందుం 

డతంజే సుమ్ము యశ్ దయ్యు' నతనికి దారయగు ధరం + నరయుము రాజూ!౫౦ 
ఆశారణంబున $ నాదంపతులకును భగవంతు. డైన నీ శృగపంకజాత్ను 

నందు. బుత్తుం డగూనాకృపా వార్ళి యం దతిశయ-ే ప శ్ర మరూ4పాభి రామ 
మైనభ క్రి కయ్ గోవి కానికరంబందే నోపకులందును $ గూర్తి యు దగి. 

ce 

యుండాను; బ్రభులలో శ నుత్తమో త్హముడగు న్ఫీ శికృన్తుః డాబ్రవ్హా చెప్పినట్లి 

తే, వలుకు సత్యందు=చేయ గోకులమునందు 

రామునింగూడి పుత్రం డై 4 రహి జనించి 

యందె నివసించుచ. దనీయద్భు తావ ,. 
హాములయిన కేళులకా బ్రతి $ నందంబేయు. ౫౨ 562 

te 

త్ మీదవయ థ్యాయ ము. 

“తిథి డఊలూఖలబంధనము, థిఆా- 

క, అనీవలికి 'యోగివర్యుం, డనూనహరిచ్చిత్ర, చరిత $ మన్వలిదాని౯ 

వినిపించె నిట్టులని యొుక్కనాయు ఫ్ శికృష్ణజనని $ కడు ముదమలరకా. ౪ 568 

క, తన యింటిదానీకల నే, వనులం దెవ్వరిని నునుషభావ్య మొ యే 

యునిచెను దథిమంథనమన్సువనిం దానే చేయయూని $ వంతం బలరకా. ౧ రర4 .. 

చ. హారి వగుబాలలీలల మవోముతు లేర్చి రచించినట్టిసుం 

% “జాత యోర్న్నా చువోబేవే భువి నిశ్వేళ్వనే వారా” అని మూ". 
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దరతరగయవం క్రులను $ దాను దలంచుచు: బాడుచుకా మనో 

హరగళనాద మొప్ప దధి $ నల్లనం ద్రచ్చుచు నుండె నప్పు డా 
తరుణియు భ్రూవిలాసముల 4 దధ్భయు నొప్పుచునుండెం జూడంగక. ౧4 56 

నీ వృథుక టతటము వై $ నెసగుదుకూలవ;స్త్ర సము దానివైని సూ త్ర ౦బు జక్క 

. బిగియించి వుత్తువైం 1 దగున్నే హమునం చేంపియున్న వమే కవౌకయుగ్న మించు 
a) bo 

కంత కంపింవంగా $ నరుదగుకరకంకణములును గర్హకుండలయుగంబు 

గవ్వపుంద్రాడు నాశకర్షి ంచుచుండుటం దళతళలాడుచుం శ గలనినాద 

తే ముల నొనర్చుచుం గదలంగ 1 మోముదమ్మి 

యలసటం జెవముర్చం గొప్పునం + చలరులలత 

మాలతీకుసుమంబులు $ రాలుచుండ 

దధిని మధియించుచుండె ? న త్రరుణమండు. 3 566 

ఉ. ఆసమయంబున౯ా చెరుంగు 4 నల్లనం జిల్కు-చుసుండుం తిట్ల నిక 

డానీ పయస్సు గో, ve గఫడంగి యశోదకుం బ్ర అంబుట్లం uw 

జేనెడునూహం గవ్వమును $ జేత గ హీంచుచు ర సడ్డగించె ని 
ట్లాసుతుం డడ్డగించినది $ “హర్ష ము ౮ గల్దంగలజేస నొమెకు౯. sy ల్67 

ఉ. మోమున సుస్తీ తం బచొలయ $ ముగ్గయు న్నహపరిస్నుత స్త సనం 

బా మెయి రచ్చ చేయు సుతు $ నంకేమునక గదియించి “నాయనా! 

నోములవంట వీవగు దశనుంగులసనవమూరక! యంచు నెంతయుకా. 

గోమునం బల్కు_చుకా గనుచుం $ గుజ్బెను; ద్రాగుచునుండెం గృష్ణుు౯, ౮ 

క. ఆలో? బోొయ్యివయిక౯ గల, పాలు తటాలునను బొంగం శ బరికించి యన్" 

దాలలనావముణి తృ పప్రీగం బాలుం ద్రాపనిగుమారు $ వడి డించి చనె౯ా. ౫ 569 

ఉ. దానికి గోవ మూని హరితద్దయు నెజ్బని దైన యోప్ట్థము౯ 
' చానయి కంవమొంద నునుదంతము లొయ్యన డొానిమిోందం బై 

వై. నటియింవగా నయనపద్తయుగంబు మృషా శు బిందుసం 
'తానముచేత నూతనవిశధంబునం గన్సడం జూచి యంతటకా. ౫౪ ౦/0 

చ. ఉవలము సన్నె కల్గుకడ $ నొప్పుగ నుండగ దెచ్చి దానిచే 

నపుడు మధించుచుకా జనని $ యం దిడిపోయినయట్టి భాండవు 

ప్రై వగులంగొట్రి యీసుగొని 1 యే జ్చెజ లోపలి యింట జొచ్చి యే 

పలుక కందుం గన్స్పెడెడు $ చలన వెన్నను మెక్కి. నొక్కందే. ౬ ర్... 

తే, ఆయశోదయు థటీరంబు $ లక్హ్రైగట్ట్రి పడంగం గాంగినవెనుక దింపదగువద్ధ 
తిని నెలుంగునుగాన దిం$ వెన; జవమునరదనయు కడ కేగు బెంచియా+తావునందు. 

* 'దధిముంథానంన్య షేధల్వీ )తిమావహళ” | అని మూ. 

డ్ 
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చ. చిలుకుచునున్న యాకడవ $ చిందణువనందణు లై కనంబడ౯ 

గలయంగం గాంచి “స్వాత్మ జుని 4 కార్య మిదా ననియెొంచి న నవ్వె నా 

స్థలమున నాతం డుండమిని ? జయస్టిన లోవలి కేగి చూడ నం 

దులనొక చోట నొంటరిగం 4 దోరపు వెడుక సందడింవంగక౯ా. ౭ 578 

తె. త్రివ్పివై చినజోటివై 5 చెంపుమోణ, నెక్కి, నిలుచుండి యుట్టివై + నక్క_జముగ 
నునిచియుండిన నవనీత$మును య థేషస్ట్రముగను డాం దినిశిఖ్రైంశ$మును గ హాంచి. 

క. వానరమునకుం బెట్టుచుం దా నొనరించెడు నకార్య్రత త్ర మెజటీల్ తకా 
గానల "నవలే వత్తురొ, యోానిమివషంబందు ననుచు ౩) నెంచుచు శంకా. ౮ ర 

క్, తనచూవులు చంచలతం,గనుచుండయ నున్న సుతుని 1 గన్లొని మెలమె 

ల్లన నెలగోలం గైకొని చని వానిపిటుంద నిల్చి $ శాస్స్ యొనరుష౯. ౮ 576 

చ. తనదుపీజలుందం గోలలగిని $ తన్ను6 గనుంగొను చున్న తల్లినిం 

గనుంగొని భీతిచెందినటు $ గన్నడుచుక౯ా వెన నయ్యులూఖలం 

బును విడి పాజిపోనవ్రటయు 4 బోటులమేటియనంగ నొప్పునం ' 
దునిసతి సూను బట్టుకొనం $ దోడనె పర్విడె ముగ్ధ గావునక౯. ౮౪ ల//. 

ర్, వళాగ్ర, భావమునను దృదాకారతం గాంచి యున్న్రదగు యోగిజన 

ప్రాకటచి_త్తమునకుం జొరంగాక చెలంగెడుమవశత్తుం 1 గంజాతు హరికా. లా 

ఆ. అనుసరింపబోయి 4 నాయశోో దయు; నంతం గృహ్హు ననుసరింవ 1 నేగసచుండి 

గమన వేగమును నిగకామచలత్స థు, శోణిభరము తగ్గచొప్పుం గూర్చ. ౯౪ 

క. కలదనియును లేదనియునుు బలుకంగాం దగిననడుము $ భాసీల్లంగం బే 
'శలవేణి గతిజవమున వికలమగుటయు నందువెలయు $ కమ్ర,కుసుమముల్.౧౦ 

క. తనయడుగుల వెంబడిం గృిందను రాలుచు ననుసరింపం $ దనసూనుని చెం 
తను చేరి యెందు బోయుదువనుచుం బట్టుకొనె నిట్టు శ లంబ యొయిదినన్. ౧౦ 

ఉ. తా నటం దప్పునేసి కనుశదమ్థులం జెల్వగు నట్టి కాటుక౯ 
చే నలుదట్లం గ మ్థుకోనం $ జేయగ నుల్హుచు సాధ్షసంబునక్ 

మానస మా రసు ననుమూడ్కి_ని దృష్టులు కల్క._(బాణి నా. 

మూానిని యిట్లువచ్చి యను4$మానమునం దను బట్టి కొట్టునో, ౧౦౪4 ర్ర52 

చ. అనుచును జూపు లెల్లదిశ లందును బర్విడంచేయుచుక.. దనుం 

గనుంగొని యేడ్చుచున్న యల$గాదిలివుత్తుని బట్టుకొంచు భీ 

తిని గలుగంగంచేయుటకుం దీ వ వ్రవచస్సులం బల్కుచుకా దనూ 

జానీ చెలగోలం గొట్టదగు$చొప్పను న్నహముఖాంగ మానుచున్. ౧౧ 6588 

* “య్య ంవిలోక్య స్వనుతస్యకర్య తజ్జవోనకంచావీ న తత శ్రవళ్యలీ” అని మూ, యల నలి పగ | 



యే 

78 శ్రీ, తాండవకృష్ణభా గవతేము fe. 

1న, కొడు కతిభీతి నొంచె సెలోగోలను గాంచినయంత నంచు నా 

పడతి చిజాన దండమును $ బాజంగవై చి వీ యాత్మ జన్తునం 

దడరెడు వత్సలత్వమున $ నాతని డిట్టిమహ_త్త్వ్వ మంచు నె 
యొడల న దెవ్వ రం దల $ నే దగనట్టి దటం చెటుంగే. ౧౧౪ 594 

ఆ. మూఢ్డురాలు గాన మూర్భుండొ వీనిని చాట గట్టి మయం 4 దగు నటంచుం 

దలంచెం బాండుతనయగీతనయతనూజ! యె, వ్వనికి వెలియు లోనుశగనల లేదొ. 

“మొదలును దుదయు నశనం దనకు6 గానక 

జగ దాదియై తానె $ జగమునకును 

దుదియునై వెలియు లోను దగంగం దానము 
యవండుండు! జగ మెల్ల 1, నెవండు తానె 

రైయుండు నెవ్వం డాయవ్య_కృరూవుని 

నయ్య ధో త.జుం దనీయాత్త జునిగ 

భావించి కృష్ణుండు $ ప్రాకృత బాలుంజె 

యగు నంచు దలపోనీ ? యందునున్న 

లే. త్రాడు శాకొని టోటివెలతకును దోడు 
కొనుచు జని యందు బంధించెం 4 దనకుమూరు. 

డాగసం బొనరించె న 4 ట్లొట బంధ 

నమె యగుంబాచితం బని 4 నాతి మిన్న. ౧౪ 586 

20 

క. తలపోసి కొడుకు నడుమున, కలత్రాటిని జుట్టం బూన $ నడియును రెండం 

గుళములు తక్కు_వ కాయగా, వెలందియు వెట్ొౌక్క_రశి కవనం గొనివవ్పెన్. ౧౮౪ 

క, అదియును రెండంగుళములు, కొదువవడ౯ా మరల నొకటోగాని వచ్చి జవం 

బొదవంగ దానిం గూర్చంగ, నదియును రెండంగుళంబు  లల్బం బగుడున్.౧౫ 

తే. మణీయు నొకదారమును జెచ్చి $ మాన కదుక 
నదియు నళ్ల్స న వెతొక్క_( + డతివ తెచ్చె 
నిట్లు గృహమునం గట్టిన 4 యెల్ల త్రాళు 
లట్టులే యైన నర్భకుం 1 గట్టలేక. ౧౬౪ 689 

25, తనవని గాంచి గోపికలు 1 తద్దయు నవ్వుచునుండ6ం డానునుం 

బనివడి నవ్వి విస్తయము 1 వర్వంగ నూరకయుం డె; నివిషిధికా 

జననియు స్విన్న గా త్రయయి క స్క _స్తశిరోరుహబంధనప్రనసూ 

ననికరయాచు శ్రాాంతయయిశనం గృ వర్ణిలుచుండ నంతటన్. ౧౮ 590 

Er “ఇయేష. కిలతంబద్ధుం దామ్నా౭. క ద్వీర్యకోవిదా” అని మూ. 2 “గోపీనాం నుస్తయంతీ 

నాం స్మయంతీ నిషికాభవల్” అని మూ, 



౧౦.] దళమస్క 0ధ ము. 79 

తే. తానె స్వాయబంధంబునం $ దగులుకొనియె 
దాననే శ్రాడుసరిపడం $ దన్ని గట్టం 

డు 

జాలె నేళ్ళరమైనట్టి 5 జగము తనకు 
వళముకాంగ స్వతంత్రు,.డై  వజిలు హరియు. ౧౮౮ 591 

ర, తనభృత్యుల "లను దా, ననయము లోయబడు సటన్న 9 యార్యజనో_క్టిం 

గనంబణి చెను బృత్భతుమ్ల్డునం ద్రా టికి లోయబడుటను + భూవవతంసా!౧౯ 502 

*ము. తనయుండై న విరించియేని తనలో. $ దానౌ మవాచబేన్రండేం 

దనయంగంబున నున్నయట్టిరమయం 1 దాదృక్చ /సాదంబు నొం 

దను సత్పాత్ర, త గాంచరైరి; వ్రజనా$థ శ్ర్రీవతంసంబు ము 

క్స్ నొసంగంపగు చక్రి నుండి 'మవుజే?బేనిం దమింబొంటబెనో. ౨౦ $93 

తే. ఆత్త విజ్ఞానసంవన్ను 3 రుదు భక్తు, లైన జ్ఞానులకు౯ా సుఖ + మాపలేశుం 
డాదరంబున నిచ్చాడు 4 నట్లొరులకు, గోపి కాసుతుం డొసంగయుశ కోర్కు_ లెపుడు. 

క. కనుకనె భక్షిధనంబునం దను బూజిం చెడు సుధీవోతంసములకు మే 

లొనలనావ్చు సులభ మూర్షంబునం దను బొందంగం జేయు $ భూజానిమణీ! ౨౧ 

క. సుతుని౯ బోటికి బంధిం,చితి గదయని యయ్యశోొ ద $ ఫీష్టు ముగ గృహో 
చితకార్యముల నొనర్చంగ, మతినిడి యందుండె లోకశనూన్యుం డంత౯. ౨౧౮ 

ఆ. తాను లోకజూల$ త_త్మ్వజ్ఞాండును బ్రభుండునుగం 'జెలంగుచుండ $ మనసునందు. 

దలంచె గుహ్యూకు లగం1ధనచాత్మ జులు మద్ది, చెట్లుగా నందుం 4 జేరియుంట. 

క. ఒకం డగు నలకూబరుం డిం కొకయడు మణి గృీవుం డగు మీహోన్నతమద మూ 
ని కడంగి నారదుడు మున్ని (క నర్జునములుగ నుండీనే యగు ననుచు౯..౨౨| 

క, శావం బిచ్చినకతమున, శ్రీపాలకులయ్యు ఖ్యాతి $ జెందియు నటు దు 
ర్వా స్థపారకలితు లై ముని, శాపంబున నుంట జూ చెం 9 జక్కధరుండు౯, ౨౩౨ 

పదియవయ థ్యాయ ము, 

అగ్రి నలకూబరమణి, గీ గ్రీవులశావయోతణ ము. థతా- 

చ. అని శుకయోగివల్క_ విని $ యర్జునపాత్రుండు యోగివర్య! యా 
ధనదతనూజు లేమిటికి $ దారుణశాపము ఏ నాంది? శెట్టి యే 

వను గలిగించుకర్మ మిది $ బా గనుచుం బొనరింవ జీవతా 

ముని యగునారదుండు క్కుభధం $ బూనెను? నాకు నెజుంగం జెపుమా. ౧ 600 

మ్. అని ప పృశ్నింపంగ యోగిచొద్రుః డను నాాయశతుల్ కుబేరాత్మ జుల్ 

క్ శోణీమం విరించో నభవోన శీ శ్రీరవ్యంగనంభవా, వ్ర ప సాడం శేళిళే గోపీ య శ్రత్చాాను 

ము కిరాత 2 ఆని మూ “విరించ? భృతి. భవస్సా: వళ్ళకి, అని ఫీ శ్రీధరాచార్యులు, 



80 శీ, తాండవక ఫ్టభాగవతము (అ. 

మును శంభుం గొలువంగం గోర్కితగ శంగభుం డక్షై కావింవుడీ 
యనంగా శంకరువెంటనుండి యదియోత్యంతంబు గర్భంబుగూ 

ర్చ నటకా నిల్వక "వెండికొండదరి నాశరమ్యంవుంబూందోంటయుక్. ౧4 601 

క, అమరతరంగిణికి సమావమునకొ ద ఖళ్ఫింబుగాలగ $ ఛానీల నట మ 
దము వారుణి యనుదానిని, బ్రమదంబునం ద్రావి మత్తు 4 వై కొనుచుండన్, 

క్ర కను లెజ్జ వాలీ తిరుగ, వనజాతులుకూడం బాటగబాడుచు నుండక 
వన మది పుప్పోత్క_రములం గనుపండువు చేయం దిరుగయగాం జొచ్చి రొగి౯ా. 3 

చ. సరనిజషండమండితము 4 సౌరధునీవర మాట వాని యం 
తరమునం జొచ్చి కామినులు 4 త మ్రైగిం గూడియెయుండంగా మనో 
హరగతిచేః గరేణునివీహంబులం గూడిన యొన్టులట్లు కొ 
వరమున గళసల్సిరి స/వాహము నూత్న ముదంబు( గూార్చంగకా, 'ర్రో 604 

మ. కురువంశో త్తమ! దై నయోగమున నాశకూళల్ వియన్నిమ్న గాం 
తరమం డాగతిం గళనల్పుతణి నుీద్దామ ప్ర భావాథ్యుం జౌ 
సురమానీంద్రు డు నారదుండు చనుచు౯ా 4 జూచెకా దగ౯ొ వారలక౯ొ 
బరికించెకా సుర బ్రాని మత్తులగుటక $ భవ్య ప్ర భావంబునన్. స్మి 605 

చ. మునివరు నారదుకొ గనుచు 1 ముద్దియ లు వివస్తులెట ల 
జ్ఞను గని యమ్లునీశ్ళరుండు $ శావము పెట్టు నటన్న భీతి వే 
చని వలువల్ ధరింప సవాశజన్లులు వారు విన స్తులౌచు నుం 
డినం గని వీరు వారుణిని $ నెమ్మిని గ్రోలి తదున్మదంబునన్. ౬ 606 

క. కనుగానక శ్రీమద మొ, య్యన దానికిం దోడుగా 4 నంధులె యయి "రే 
యని లోనెంచుచు వారల, నను గ్ర హింవంగం బూని $ యది సాగింవన్. ౬౪ 

లే, శావ మిచ్చెద నం మెంచి $ యీవగిదిని 
నొక్క_గీతము పాడె *౪ నాయు త్తమముని 
వావ మయ్యుది వారల $ సాగంతమందు 

నలముకొన్న గర్వంబునే $ యణంచుంజుమ్ము. ౭ , 608 
నీ, విషయంబులం గడు నేశవించు వూరుషునకు బు విభ్ర,ంళశముం + బూనిచేయం 

గను రబోగుణమునేోకం'శు వేజొక్కటి కలదా; రబోగుణం శ బలముకొనిన 
శ్రీమదం బుదయించు $ శ్రీగర్షమునః గన్ను గానకుండుటయు సోమ్హాననీయ 
కులజన్మ గర్వుంబు $ లలనారతియు ద్య్య్యూతపానముల్ మొదలై నోపాడు వాయు 

లే. కలును దోడనె వానికి  గలిగియుండు 
రాజసు లు నశ్వరమగు గాగత్రమున ెవుడు 

* “వారుణీం మదిరాం పీత్వా” అని మూలను. 



౧౦.] దశమస్క ౦ ధ ము, 8] 

జరయు మరణము లేదని $ సాషంతమందుం 

దలంచుచుం గృవమాని మూూథఢులయి చెలంగి. oy 609 

క, అవేం ద్రి, యు లై స్వచ్చ బృశువుల౯ా హింనీం త్త మణీయు $ య్ ణీస్టలిం గీ 
_ర్రివణలు నరదేన్రం డని యవనీచెవుం డటంచు? $ నాఖ్యందనరంగన్ లో 610 

"లే, మటియు సృర్దనుం డనియు నామముల దేవ 

శొబ్బ్దనూూరకములం బిల్వం $ జనుళరీర 

మిదియు6 గడవటం గీములుగC $ చొదలుం గాల్ప 

భస్మమగు విష్ణ యగుశ్యాది $ భ శీత మయి. ౯4 611 

క, కనంగా నిట్టిశరీరం,బునకుం గా భూతజాలీమునకుకా ద్రోహం 

బును జేయుటచే నరక మె, యనివార్యం బగుచుం గలుగు $ నట్టినిరయమున్ .౧౦ 

క. కలిగించు తనునుకోసం, బిల భూతద్రోోవహా మెన్న + శే చేనెడు చం 
చలచిత్తునకు౯ స్వార్థము, కలుగం గలదే రవంతీగాని తలంవన్. ౧౦ 61౨ 

2వు. తనువన్న ౯ మృతినొందకున్నం బితకో $ తన్షన్న యాతల్లికో 
తన కన్నంబిడు దాతకో మజీయు మాేతంగన్న యాతాతకో 
ధన మెంతో యిడి కొన్నయాతేనికొ యీోథ్తా త్రి ౯ బలాఢ్యుండుగాం 
గననె” వానికొ స్వ త్త మా మృతిగనం1గా నగ్నికో కుక్క_కో. ౧౧ 614 

క. కావున బ్రదికిన జచ్చిన, నీవవు వెవ్వరికొ స్వ_త్త ($మే యగు దనకే 
యాచెరస్ప లే దబెప్పుడు భావమ్మున దీనివిధము 1 పరికించినచోన్. ౧౧ 615 

అవ్య క్రమునం బుట్టి $ యంచే లయించుచు నున్న యీదేహము $ సన్నుతమగు 

నాత్మ గాంగం దలంచి $ యరయక పశువుల జంపువారలు మూార్భ జనులు గాక 

మణి" యెొవ్వు రగుదురు 1 మహీతసంపన్మదమున నంధుండై న దుశర్జనున కెన్న6 

గన్నులు సుంతయు. 1 గానరాకుండును దారిద్ర్య మనునదె 1 తేగినయంజ 

తే. నమ్ము దానికి నగు బీదశనరు(డు తనకు, సాటిగా దక్కు_ప్రాణులం$ జక్క జూచుం 

గాన వానికి నవకృతిం $ గల్బంజేయ, నూహనేయక యూనశే $ యుండు నతండు. 

ఆం 

చ. చరణమునందు ముల్లు దిగం $ జాలం దవించినవాండు స్వాంతమం 

వొరులకు ముల్లుస్రుచ్చుకొన $ నొక్కట మోమున న్లూన్తాదులం 
_బరిగణనంబు చేసీ యెటువంటి మహ త్తరవీడ గలెనో 

యరసి య దట్టుగల్లం దగ + దంచును ఏ స్వానుభ పంబుచేం గనున్. ౧౮ - 617 

1 “పవాన్యం తే వశవో యత్ర నిర్ణయె రజితాత్మభి, జేవసంజ్ఞితమప్యం రే” అని మూ. “నర 

'జేవ భూ'చేవనంజ్ఞి తమి.” అని శీ శ్రీధరాచార్యులు. 2 2 “డేవాఃకిమన్న చాతుస్స ౪౦ నిషేక్షురాతురేవచ, 

మాతు? వితుర్వాబలినః శ్రేతురగ్నేశ్ళునోపి వా” అని మూ. 8 “కోవిద్వానార్త క సాత్కల్భ త్వా" వాంతి 

జంతూ, నృ లేఒనతః” అని మూ. 

ఛాం-భాగ= 11 

ఖీ 
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తే, తానుగంటకవీడ యెీ_త్తతీ నెట్టి 
దనియెజుంగనివాం డితోరునకుం గలుగు 

దాని బాధ నెటుంగలం + దగయు కాదె; 

యక్సై పేదటికపుదుకిఖ $ మెఅుంగు నతండు. ౧౮ 618 

క. ధనహీనుం డహంభావం, బనంజను _స్తంభమును బాసి + యన్వయవిద్యా 

దినిఖలమదముల నొందక, తనయత్న ములేక శ్రమము $ తనకుం గలుగన్ .౧౮| 

చ. తనువును వంచి కష్ట్రవడుం + దథ్యమ యయ్యది యు_త్తేమం బనం 

జనుతవ మాను వాని; కబె + చక్క ము_క్షికనాధనంబుగాం 

గనుదగ్వు నన్న కాంతీయయి + కాయ మదే లభియింవకుంటం జి 

క్కినం గడుసోలుచుండంగ నీకించనుం జెంచండు హిాంంస:చేయలోన్. ౧౫ (20 

les, వానియిం ది యములు 4 వరుసంగ నుచితమా 

వ_ర్హనమున నుండు $ బరుల కార్టిం 

. ఛనార్చ్స నవియు సుంత $ కోరను సమదర్శ 

నులగు సాధువర్వు 1 లెలమిమోాటణు. ౧౫ 621 

క. ఆనిన్వజనులతోడనె మానసమ్మునం చొత్తుచేయ $4 మన్నింతురు; వాం 

డూనినతృష్టయు సద్యుతితో *నిలువంగ లేక పోవం $ దోడనె శుచియా. ౧౬ 

క. ఆరయ సజ్ఞనులకును౯ భూరిథధనేళ్వరులె ప్రియులు $ పో నిర్ధనులే | 

కారు హితులంచు నడుగం, గా రాదది యొట్టులన్న 1 త్షైస్టలమందున్ .౧౬ (028 

క. పరమేశుతా ముకుందుని, చరణంబుల నేవంగోరి $ సరషజనుల సు 

స్థీరసముదృష్టిని జూచుచు బరహితమును గోరుసాధుశవర్యులు సతమున్, ౧౬౪ 

25. ధనముల మదింగోర రస్కజ్ఞనులకె యవి యా శ్రయములు 1 సర్వాన 
లిని గల్లలకేయునవి యగుం గనుకళా దుషస్ట్రములు దుస్ట్రగకాంటీతములు నౌ. ౧౭ 

తే. అవి యువేక్షింవపందగిన వే $ యగును గాన, వానితోడ సాధువులకుం $ బని యేమి 

కలదు ధనములనే కోరు $ ఖలులమాట, యిచటం బేర్కొనంగా నాకు 1 నేమిఫల 

మ. అనుచుం గీతముపాడి వారుణియనక్ $ హర్యొందు నన్గుద్యముం (ము! ౧౮ 

దనువెల్లం జెడ? ద్ర్రావి మత్తులయి యూోద్దామ, శృమజాంధ్యంబునక 

గనులం గానక సంయ రేం ద్రి యులుగా $ గా జూల కిందీవరా : 

_తునికాయంబున క్ట లోనగుచు స్వః తేమంబుం బోందోలుచుస్,. ౧౯ (627 

క, 'జలశేళిమగ్ను లగువ్కీరల యజ్ఞానజమదంబు $ రయమున నేనుం 
దొలలించెద; వీరిర్వురు, పుల _స్వృపౌత్రు,నకు నెన్నం3 బుత్రులు నయ్యున్ .౧౯౮| 

నే దర దస ్ రవయంబ్యం లే సాధవస్సమదర్శినః” అని మూ, 2 “నద్భిఃతీణోతిశం శరం 

తగ ఆరాద్విశుద్ధ్యతి అని మూలము, 



౧౦:] దశళశమస్క౦థము. 88 

తే. దిక్ప్చతికుమారుల మని మదించి తమస్సు గప్పలాం గన్ను గానక 1 కాంత లెల్లం 
దమ్ముగూడ వివ స్తు లై * తగియు దాన్ని నెబుగకున్నారు దుర్శ దు 1 లిప్పటికిని. 

క. కనుకనే స్రావర జన్మము, గవనుటకుం దగియున్న వారు $ కడంగి మరల ని 

ట్లనుపమమదమున నంధతం, గనకుందురు వృతజన్మశకలితులె యైనన్. ౨౦౪ 630 

క. అని శావంబిడి నారదుం డనుకంపషక౯ా మణ్యు బలికి $ నవనికా భూరు 

డ్లని గనియు మత్స్ససాదం, బునం బూర్వస్న బ్రతీయుం గల్టుం $ బో మజీ వీరల్ ౨౧+ 

ఆ సాయనుగ్రవహమునం $ బాయి దివ్వువ, త్పరళ తంబు దాంటం $4 జక రృథారి 

యునవాసు వొజేశు స్ట నమలనాన్ని ధ్యంబుం బడయువారు స్వర్ణక వాసము మణ్.. ౨౨ 

క. వర మేళునందు భ_క్తియు, స్థిరముగ వీరలకు మరలం $ జేకురు నని ని 

ర్లరమౌని పలికి చనియెను, వర నారాయణమునీం బ్ర+వాసము6 గానన్. ౨౨౪ 

తె చనియె నంతం గుబిరుని $ తనయు లర్జు 

నతరువులుగ జనించిరి $ నారదముని 

వరుడు ఖాగవతులయందుం + బరముంజొట 

నతనివాక్కు_ ఫలింవం జేేయంగ నెంచి. ౨౩౪ 64. 

క. హరియు నులూఖలమును న్యా తరువుల దగ్గజుకుం జరం + దలంచి యవగత 

త్వరుండ్రై పోయె న దెట్లో, వరికిం చును వాని నందు $ వట్టి యచటునన్. ౨౮ 

క. సురముని నా ఆన్నంగం బ్రియతరుం డిధనదాత్త్మభవులు $ తరువులుగాం బు 

టిరి వీని గవాల్స్సి గీతం,బరుదుగం బాడినమునీం దు $ నాశయ ముప్బ్పన్,' ౨ 

చ. అని మదినెంచి నారదమావోమునిగీతము సార్టకంబుకే 

యను దలపోని మద్దులకు $ నంతరమందుC పీారంగ బోయె నం ' 

త నచట గృప్పమూా రీ రి వొరం$ దద్యుగళంబున కడ్డహాచు న న 

_త్తరుణమునం దులూఖలము $ తాం బడియె!౯ హరిరాశథ యంబున౯. ౨౬, 087 

. బాలకృష్ణుం డంత $ టో లడ్డముగంబడ బలిమిమై లాగంగ 1 నిలను నలము 

కొనియున్న యా చెట్లు $ మునిశావము చనంగంయనాతటి పేళ్ల్ళతోం4 గూడం బెకలి 

వరమవూరుషునిదా 1 నిరుపమవి క్రమమున స్కంధములు శాఖ$లును బ్ర బ వాళ 

ములును గంపింవంగ + భూరిరవంబొప్పం బడియెం దటాలున 1 నసుధవిహా౭ద 

తే, వానినుండియె వుుతవవలుం + డూని నైజ 

. రూవమున వచ్చెనో యన 4 రూవములను 
_ బేజరిలు సిద్ధపురుషులు $ తీశ్హములగు 

తనుమరిచుల దిక్పతి $ తగ “'వెలుంగ, ౨౭౮ 638 

క. చను బెంచి రాజసం బన, జనుతో 'బ్లటి ముదమువదలి $ సకలజగన్నా ం 

థుని గృక్షుని గని శ్రీల్లో ,డ్చును నందనమాచరించి $ పొగడిరి భ డ్ = ఎత 

ee 
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-శ్రు(ర్రి నలకూబరమణిగ్మీవులు శ్రీకృత్తుని వినుతించుట. ఆ 

సీ. కృష్వకృష్ణా! నీవు  శేవలగోపాలకుండవుగా వూహింవం 3) బడనిమహీమ 
మున నొప్పుయోగివి $ ఘనజగత్కారణభూతుండ వాద్యుంవు నగు పరమ 
వురుషుండ వగుదువు $ పోల నాలోచింవ స్థూలరూవంబును $ సూత్ర రావ 

మునగు నీవిశ్వము $ తనరునీరూవ మంచును బ్రహ పె _త్తలు $ మనములందా* 

తై, ఉలియుదురు; నీ వొశండవె యిల జెలంగు 

భూతరాసుల వగుదేహకములకుం బాణ 

ములకు మజీయు నహంకారశమునకు నింద్రి 

యముల శీళ్వరుండవు సర్వ 4 మగుదు వీవ్ర. ౨౯ 610 

క. వ్యయ మనలేకయె వ్యాపక్కమయి సర్వనియామకంబు $ నగుకాలం బీ 
వె యగుదువు మహత్త_త్త్వము,నయి యొప్పుదు వీపె వంకశజూయత నేత్రా! ౩౦ 

సన్సీ సత్త (గుణంబు రీజ స్త్రమోగుణములు తానయి నూశ్విమై $ తినను వ వృషృత 

వన నివ యగుదును $ వనజాయతాతు. సర్వ మిత్ర, త్ర వికృతుల $ నరుసంకే జేయు 

నధ్యతు.పురుషుండ ) వగుదువు దృహ్టను గనుక న్ పదృళ్ళుతను జెంంగు 
బుద్ధ్యాదులకు వానిీభూరివికారంబు లగునిం ద్రియాదుల $ క శ్లుప, కృతి 

లే, గుణములకును (గావ్యుం డనరగూడ నట్టి 
మహిమమున నొప్పువాండవు 4 మాన్యచరిత ! 
జగమునుత్పత్సికంచె మున్ను గ దనంతే , 

సెద్ధుం డవగుచు6 దగు నిన్న $బద్ధు మహీతు. 3౨ 042 

క. ఒరుం చెవ్వ(డు గుణసంవృతుం డరయంగా నేర్చు బ్రహ్మ + మనుచును సాధూ 
త్క_రమును గావంగం బుట్టిన పరమేశుడ వనుచు పద)పాఠకు లెల్లన్. 3౨౪ 

క, వినుతింతు రట్టిమహిమం,బునం దగి వనుటేవవు త్ర త్రగభూతుఃడ భగుచుళ్లొ 
దనయంత గల్పుగుణముల, ననూనమహామంబు "శలియకనట్టులు గాన్, ౩౨౪4 

తే, కప్పుకొనియున్న నీకును |) గరయుగంబు 
మోడ్చి వందన "మొనరింతుశము వరమాత్తే | 

చదెహరహిొ హాతుండవయ్యును $ దేవాగణము 

నందు దగుల కతుల్యము $ లగుచు మిగుల. 339 645 

వ. అధికంబులగుచు నున్న నాయాయివి క్ర క,మంబుల బవహుువిధళరీరంబులయాందు 

వ్యాపీంచుటం చేసి నీయవతారవిశే శేషంపు లిట్రివగ్యు నని పరికింవ నెటుంగం దగి 
యుండు కావున నోభగవంతా ! జగజ్ఞాలంబున కుత్చ త్తి 83 ఎక_వల్భంబులం గావింప 

*  చ్వంమవోక్. ప ప్రశృతిన్సూక్తూరజన్స _క్వతమోమయీ, క్వ మేవపురుషో౭.ధ్యక స్పర్వకే క్ర, క్ర 
వికారవిత్” అని మూ, 
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సర్వకామప్ర, దాత వగునీ విపు డాత్మాంళంబున నిట్టు లిచ్చట నవతరించితివి వరమ 

కల్యాణా ! అట్టినీకు నమస్కారము విశ్ళమంగళా ! నీకు నతులు వాసుబేవు 
నకు శాంతునకు యదువతికి నికుం జేమోడ్చులు. . ౩౬ 646 

క. అనుపమ మగునానందంబున. బూర్జుడ వైననందోపు త్రేవరా! సీ 

యనుచరునకు. గింకరులము, కనుకకా నెలవిమ్లు సతము 4 కరుణ నునుషృుమా. 

క్ర నారదమునివర్యని ద, భూరికృవ౯ దివ రూపమున బొల్పునిను౯ 

గోరికలు దీజం గాంచితి మోరమ్యూకార ! కృష్ణ $ యురుగుణనిలయా! 3౭ 

వీ నీరమ్యగుణముల 1 నెమ్మింీ_రింవంగ వాణియు నీకథల్ $ వరుస వినం 
శ్ర వణమ్హులును బర్సచర్య చేయంగను హా _స్తంబులును ద్వద్! యాం ఘ్రీకమల 

యుగళసంస్త రణంబు 4 నొనరింవంగ మనస్సు సర్వలోకనివాస $ చక్ర | నీకు 

యొక్కంగ మ_స్తక $బును భవదాత్తులౌ సాధువ్రులం జూడ ? బెమువులును 

తై, స్థరముగనె నిల్చునట్లుగం $ జేయసమ్తు ,లెంవుమాయని యిట్లు ను$తించి వార 

లంజలింబట భ గవంతుం$ డవ్యయుందు, గోకు లెళ్వరుం డాలించి $ గుహ్నృకులను. 

క. తాను నులూఖలబద్దుం, డై నట్టుండియును వాస $ మాస స్థమునందు౯ 

గానంబడ ని ట్రనియేను, మానీంద్రుండు నారదుండు 1 మత్తుల మిమ్లున్ . ౨౯ 

క, శ్రీనిరతమదము జేం గనుం గానక యుండంగ భూరి $ కరుణాస్వాంతుం 

డై నెగడుట భ్రంశముగనం గా నొనరించె నని మున్నె $గనుంగంటి మదిన్. 3౯౪ 

ఆ. అది యను గృహంబె $ యగుమోకు నెప్పుడు, నాదువదములను మీనంబు నిల్చి 

సర్వజంతువు రను$సమదృష్టిం గనుచుండు వారె నాధున్సలుగ)వర్ణి తు లీల. ౮౦౪ 

క. వారలు ననులోని నంతన్కె వూరుషులకు నెత్రబంధశము రవి వాడువంగా 

నేరీతిం బాయు నటుసంసారమవోబంధములును $ జనుం జూర్హములై. రం 

క. నలకూబర నన్నే ప్రి యిములుగాం దగువానికంళు6 1 ముఖ్యతముని గాం 

దలంయయచు మా-మాషోహంబుల కరుగంండు నాదుభ_క్ష్రపాడమును మాకున్. 

క. అది భవబంధన సంతతి, మొదలంట నశింవంజేయులత బొం డని వలుకకా |(యున్, 

సదయాత్తకుండగు హారినుడ్కి ముదమున విని చుట్టుందిరిగి $ మొక్కు_చు మణీ 

క. నతు లొనరిచి జోలికి ర, శ్రి తతికా బంధింపబడిన $ శ్రీహరిదా స 

మృతింగొని యు _త్తరదిళకుక, జతనంబునం బోయి రెదల yr సంభ్రమ మలరన్. ఈ53 

వూ శప 

వదునొాక౦ండవయ థ్యాయ ము, 

ర ఉలూఖలబంధ మోవ్షము, థఆా- 

క. అనితెలివీ యూగి మజీయును, జనవతికిం బెల్పె నిట్లు $ చ, క్రి చరిత వుం 

తను నందాదులు తరుయుగ, మనూననిస్వాన మొప్ప $ నవనిం బడలాన్. ౪ 
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క. విడు గిలం బడియెనొకో యని, వడివడిం జను బెంచి యందు $ భయడాకృతులం 
బడియున్న జంటమద్దుల, నడుమ నులూఖలముం ద్రాటేనడమునం గట్టన్. ౧౪ 

క. దానికా లాగుచు నుండిన, నూనుని గని యవ్వి గూల 4 నూనుండే యా 
నౌ నెన్నం గారణం బని మానసముల నరయలేక $ మైకొను భ్రాంతిన్. ౨ 659 

క, ఇది యెవ్య్షనిపనిరై యుండందగుక౯? మద్దు లెిటుగూలి | నాళం బయ్యొ౯ 
గద దినికారణం చె, య్యొది రారా యుత్వాత మనుచు 1 నెంచంగం బోలున, 3 

క. అని యూహించుచు సాధ్వస్త్యమును గాంచిరి వాని వెంతం $ బూనిక నుద్దుల్ 
గొ నియాడు బాలుకులు టోలినినడ్డముగా నమర్శ్చిశలీలయపో లెన్. ౩4 60] 

క, మన యిీాకృష్ణుండె యీాడ్వం,గను మ్రాకులు వడియ వింతగా దివ్ర్యు అనం 
జనువురుషు లిద్ద ఆఅవ్వార్పునినుండి వెల్వడిరి మేము $ నిల్పి యిచటనే. ఈ 602 

క, కనుంగొంటి మనిరి త ద్యాక్కును బొసంగని దగుట నమృఠగూడ దనుచుం 7 
కొన రొక్క_కొంద ఆక్కుష్ణుని కార్య మిదానె యనుచుం $ జోద్యంవడుచుకా, ర 

ఉ. సందియ మందసాగి రల సభ్యులలో నొకకొంద జఅంతటక౯ా 
నందుండు జోలిశెట్లా జతోనంబునం (ద్రాటను బద్ధుండై న యా 
నందను గాంచి దానిని ఘీనం బగువూనిక లాగె నంచునా 
త్తం దలపోన్ మోమున న్మ్రోతం బి లయక౯ వడి విప్పి దామమున. ౫4 664 

ఉ. గోవిక 'లెల్లం దన్ను? బురోకొొల్పు చుం జేతులు తట్ట నాడునా 
పాపం డదొక్క_చోటం దమిం + బాడును పేటొకచోట ముగుం డై 

గ్గు 'రూవీకం చారు యంత్ర మన $ నొయ్యనం టై. కగురుకావ్రజాంగనా 
జ్ఞాపరివాలనాద్భతి వళంగతుం డైనటు లుండు నొక్క చొోన, ౭ 665 

cir . ఒకచోటం దన్ను నేమో లమ. బాలకా! యనుచు నాజ్ఞావింవ + నర్భకుండు 
కొలుచు పాత్రములం వీఠటలం బాదు కాలిని నసమర్జుం డట్లు కా $ నగవడుచును 
దెచ్చు నెట్లో; తనీముచ్చటలను జూడ చ్రియమొందు తన పారీలయెదుట హారి 
నిలుచుండి చేతుల $4 నింగికి జాయ్రుచు నాడును భగవంతుం $ డైన కృష్ణు 

తే, డాత్త్మత_త్త్వ మెణీంగిన $ యట్టివారి, "కెల్ల దనభృత్యవళ్ళ్యత $ నెలుకవజచు 
చును సనాతనుం డిట్టిచాగవ్పున స్వకీయ, చేస్టితంబుల నామందం $ జిత్రరీతి, ౮౮ 

క, కనంబజచుచు వారల నెమనములు హర్షి ౦వఠలే జేయు మార్హ్లంబుల నుం 
_ చెను; వేజొకదినమునం బండ్లను గొను మిచె తెచ్చి యిచ్చోటం బెట్టితింజూ, ణా 

క. ఓయమ్మా! వండ్లో కొను, మోయమ్హా! బాలకులకు 4 నొర్పు నివి యనం 
గా యాద బ్రిచ్ళికముగ విని మాయా బాలకుడు తరగ +) ముండిరమునకున్'. ery క. చని తనదోనీట థాన్యంబును గొని పోవంగ నముకవూంబోడియు నా వనజాకుండు డెచ్చినదా, నిని గొని దోనిలని బండ్లీనించెం దమితోన్. ౧౦ 667 
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క, తా సర్వఫలప్ర పుదుం డన, వాసిం గాంచియును గొనియె 4 బండ్లను థాన్యం 

బాసరసిజాతీ కుండను, బోనె౯ హరిచేనె రత్నముల నిండంగన్. ౧౧ 670 

తే. ఇట్టు లాహరిరాములు $ హితము గోవ, గోపికల కొనరించుచుం $ గుతుక మలర 
యమునయొడ్డున "కేన వీవారతత్స,రత్యమున నుండి రెలమి నోర్చకులుగొలువ. 

నీ అంత పాణి యమఃళాద్దునభంజనుం గృష్టునిం జీరి ర * మ్మిందుం దనయ! 
యని పిల్చి తనవు త్రు తు $ డేగురామునిం చిల్పె బాలకులనుగూడి $ శేలినల్పు 

చుండ నోనాయనా। $ యురి శెంధూళి చే ధూసరితంబయి $ తోంచెం దనున్ర 

నభ రింగ మొనరింప 4 నరుగు దెమ్హా యింక సీదుజన్న ర ము శ నేడు గాన 

లే. కుచితం గని భేనువులను భూశసురుల కమ్ము 
చూడుచూడుము నీతోడయగణాడియాడు 
బాలకులు తముతల్లులు $ ధూళపోవ 

స్నాన “మొనరించి 3 నేయ 4 సంతసముల. ౧౩ 672 

చ. అలరుచునున్న వారు గను $ మట్టులె నీవును స్నానకృత్య మి 

ముల నొనరించి యిష్టమగు$భో జన మొప్పుగం చేసి వారపం 

పల గయినే శనిథాంచు నిను 1 గాడిన మిత్రు లరీతి న్వేచ్చం ౫ 

భల జరియింవవయ్య! యని 1 లోలవిలోచేన యెంతవిల్సినన్. ౧౮ 673 

చ. హారియును రాము(డుక౯ జరవునాటలవేడుకం దల్లి వీల స 

త్వరముగ రాక శరూయనుచుం + బల్క_కయుండ యశోవం బంచె నీ 
వరిగియయీం గుమారకుల + నాటలనుండి మరల్చి శే తెన్షుటం 
చురుతరపు శ్రీవత్సలత $ నొక్కటం బంపె నదెంత ప్రతిరకా. ౧౫ 674 

వు. తన యీడొ వ్పెడు చాలకవ్ర, జముతోం $ దాకర్యో మేపార నిం 

తనరానట్టి | ప్రియంబుతో బలునితో $ నాటాడుచున్న ట్టి కృ 
స్లుని న్నే హస్ను తవత్సజద్వయము సంతో భిల్ల (గాం బోయి నా 

యన! నీ (శిక్పవ్వ! సరోజ'నే త్ర! త్వర రీమా పుత్త నా వెంతకున్. ౧౭4 'రిగ్ 

తే, _స్పన్వ మిచ్చెద రమ్ము పాద్టాఫ పొన్ను . 
చాలు నాటలు కుత్తుచే గ్గ శాంతి నొంది 

తివి కుమూరక! బలరామ $ తీవరముగ 

నవహాజుతో రమ్ము యదువంశసాగరాబ్ద! ney 676 

క. సరసిజసఖుం దుదయింపలో, బరమాన్న ము తింటి వంతి + వలుభంగుల ని 

క్క_రణిం గళులం బెలితి, వరికింవదంగ మోము వాడఠబాజెం గనుకన్. ౧౮67౪ 

క. అన్నము దిని పోవన్నా!, నిన్నుం దమింగూాడి భు _క్టోనికా సల్సంగ సం 

సన్ను (డు చాశాస్ట్ల (డు స్క త్సన్నుత యదువంళవార్ట్రచం ద్రుం డిపుడున్. ౧౮౪. 
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క. నీకొణకు 'పెచియున్నాం డొకృష్ణా! రమ్ము మాకు $ నురుమోద మగుం 
గాక తరం జనుదెంచిన, నీకరణి౯క౯ా బాలకులును 1 నిజగ ్ రసాములకున్. ౧౯ 

క. అరుగుదురుగాక యని సతి, వరికించి కుమారకులను + బాలుర కెల్లకా 

ద్వరం జన నానతియిడె నిిక్క_రణిని బ్రవోదిదేవగణ శేఖ రునిన్. ౧౯ "630 
చ. తనయునిగా౭ దలంచి హరోత_త్త ఏ మెటుంగక న్నెహబద్ధబు 

ద్ధిని విడనాడ లేక బలో బేనశ్రనిలనాడిన యచ్యుతుం గరం 

బున గృహాయించి తోడుకొని $ పోయి గృహాంబున కవు యంగా 

ననువగుమంగళంబుల మవామతి సమ్మతిం 'బేనె వేడుకన్. ౨౦౪ 68] 

ఉ. అంతట గొవవృద్ధు లగంీనట్ట వ్ర జెళ ఏరముఖ్యు లొక్క_నాల 
డెంతయు నూహలొవ్చంగ నహీనవనంబున నందుంజేరి యం 
దెంతయుం బూతనాదికృతోక్ళన్ల వధ" ద్యమరూవకృత్యముల్ 
నింతగ దా రె యట్లనుభ$వించిన వారలు గాన నేర్పునన్. ౨౧ 692 

అర నందాదిగోవకులం బృందావనమున కరుగుట, థితా- 

*ఆ. ఓలగంబుగూడి + యొప్పుగోకులమున, కగువిధంబు నెంచం 4 దగు నటంచు 
మంతనంబు చేయీనంత జ్ఞానవయస్సు, లందు వారిలోనీనధికుం డొకండు. ౨౧౪ 

కః ఉపనందాఖ్యుండు కాలజునవదమపొోత త్ర గైమును మనంబున నూహిం 
చి వరమశో భనముల్ గుల్టువద్ధతిం జూవంజూలం 4 గోవిదుం డగుటన్. ౨౨ 694 

క, హారికికా హాలికికా బ్రియముక, సరికూర్చంగ నెంచివక్కె_ 4 సరగున మనమ 
పురవరమును బాయుటయే, పరికింసంగ మేలు గల్లు $ వద్ధతిచుండీ. ౨౨ 6985 

క, గోకులమునకుకా పితమౌాం గాక యటం వెంతుమేని $ గృక్కు-నం జనుకు 
శ్రీకరమగు నిట సంత్యాపాకరెహేతున్రలు సెక్కు 4 లగవడెం గాదే. ౨౩ 606 

తే, అవిషయెల్లను బాలుర + కంతకరము, లగును; బాలఖ్ను యమున యాశయసురవనిత 
వలన శ్రీహరికరుణచే $ బాలు డితండు, 'చెడక విడివడియె నదెట్లాచెప్బ నేల. 

క. హరికరుణనె శకటము హైం దిరుగంబడకుండంద వ్పెం $ దీవ్రతరంబై. 
వరలససుడిగాలివలెం దగు, సురరిపవుం డీబాలు మాయ 1 సొరిది గనంబడన్. ౨౪ 

క. పతగ్గకులస్థానంబుగ, థీతిం జేరొందిననభంబు 4 ఇెంతకుం నొనిపో 
యి తేగ౯ వదలిన శిలవైం బతితుండయ్యును సురేశోవటలము (ప్రోవన్. ౨౯|| 

క. వకీడు నొంద కుంజెను, మోశెల్లం దెలియుంగాడె 1 మేటితరున్రు లిం 
దీకరణిం గూల నడువునె, యీకొమరుం బే మ అవ్వం $ జే బాలుండుకా. oy 

క, ఉండియు మరణమునొందక, యుండుట నచ్యుతుండు కాచె 3 నురుక్సృవ నని చె 
ప్పండె యెనండైనను నిజం జండోత్పాతములు దగి వ్రశజమ్లుకొదీనిన్. ౨౬ 69] 

ete: 
త “శతోవనందనా మావా గోపోల్ఞా నవయోధికఖళో అని మూ, 
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క, పాడొనరింపకమునువే, యేడకునే నను చరాళి క యేలేరల నే 
కీశుం బొందని పిల్లల, తోడం బోవుదము హరియుం $ దో డగు మనకున్.౨౭ 

ఉ. పావనభూరుహూంబులును 1 భ వ్యతృణప్ర, వ,తతుల్ తగంగ బ్బం 
దావననామకం బగువోనం బొకం డుండుం దదంతరంబునం 
దే వనముల్ నవీనము ల$వెన్ని యొ గన్పడుచుండు నద్దియుకా 
న్ హితం బగును $ గోవులు గోపిక లుండ నర్హ మా. ౨౮ 693 

సి. వుణ్యమహీ ధ్ర ముల్ శవాదలుచుంజెడు నందు గాంతారనవకంబు 1 కర్ణి కార 
మట్లు కదం బోవ్యా$యమ్మును గమల శేసర కాంచనారముల్ 1 సాధుకుంజ 
శాళనకేత కాగఖ్యములు కాలస్కంధమును గపిళ్ధము ననువనము లొప్పు 
గోవర్గనా చ్ యు $4 గొమరారు శిఖరుల మిన్న షె జలములు $ సన్ను తంబు 

తే, లగుచు నందుండుం గొలయశకుల + నచ్చటు మన 

శెల్ల విధముల నివసీంప $4 నుల్లమలరం 

'జేయుచుండును గాన నా?చిత్ర, త్ర వనము 

నందు వసీయింవ నేండా పో $ నర్త మగును. ౨౯౮6 694 

క్, త్వరవ వడుం డిపుజే శకటో ుత్కే-రములం బూన్సుడు మువాూూ _ర్హకాలమ్మెన౯ 

.... జరపం దగ దూరక యెల్లరకుకా మాకిష్టమేని 4 లలి గోధనముల్. 3౩౦ 695 

క. మునుముందుగ బృందావన,మునకుం జనుంగాక యనుచు 1 బుద్ధివిభవ మొ 

పను బ'ల్కె_డు నువనందుని, వనువు శుభం బనుచు మాటుపల్క._క వారల్.3 oy 

క, ఇదిమంచి దిద్దియే మంచిది యంచొగి నేకచిత్తు గ్గ సిద్ధిని వారె 

ల్లం దమవ పరిచ్భదముల నుక్కొ బదిలంబుగ కకటవితతోపయి నిడి యంతన్. 3౧ 

క. అరిగిరి గోఫులు వృద్ధాలం దరుణుల బాలకుల శకటోతతియం దెక్కిం 

చిరి సర్వపరికరంబులై నశొరాసనంబుల ధరించి 4 సత్త _్త (ముపొదలన్. 3౧ 693 

క. ధేనుధనంబుల ముందుగ బో ననుమతియిచ్చి శృంగశముల నూందుచు నిం 

వా నిఖలవాద్యఘోపము, లే నింగిని బర్వుచుండ $ హితులు బలనీరాన్. 3౨ 

క. తమతమపురోహితులతోం బ్రమదంబునం జనిరి గోవభామినులు మనో 

జ్ఞము గాం గుచములసై న్మూత్న ముగా గుంకుముముం బూయం $ దద్దు)చు లొ 

చ, అరదము "లెక్క మేటివగు 4 వోటకనిరి తరత్న యుజ్మనో [వ్పన్. 3౨౪ 
హరవదకంబులుకొ గళ ముళలందు వెలుంగ గాంతులీనునం 

వ్యా ఖ్యానమునం గలవిమయ మిందురరీకృతమని యెొటుంగవలయు. '"నవకాననమ్”అఆని మూ, 

“పుణ్యా తృణకాననమ్” అని మూలము. “అద్రిశబ్దోజఒతృదృుమవాచకకి అని భావార్థ ర్ధదీపీకా ప్రా 
ళికా వ్యాఖ్య. . 

శాం-ఛాగ 12 
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బరములం గట్టి. ప్రీ తిమెయి 1 భవ్యుగళస్వన మొప్పుచుండ నీ, 

. హరి వగు కేళిగితముల $ నాదృతిం బాడుచుం బోయిర జిన్ 33 701 

ఉ. వారలవెంట రోహిణియు 1 వారిజనే త్ర యనోదయుకొ ముదం 

బారం నొ క్క_స్థందనము4నందు బలుండును గృప్పమూ_బ్రియుం 

జేరువనుండ వారివగు 4 చిన్న తనంవువివోరచిత్ర, ముల్ 

గూరిచినట్టి గీతముల $ గోవికలెల్లరుం జాడుచుండలోన్. 3౮ 702 

చ, శుతిపితమౌాటం జక్క వినుళచుం దమి'నేగిరి; సర్వ కాలముక్ 

ఏతేతసుఖావహం బగుచు 1 విశ్రుతకీర్సిం జెలంగునవ్వనం 

బతులము నై కనంబడియె 1 నషం బి వేశము చేసీ గోవకుల్ 

సతులను బిడ్డ లక్ ముదముశసంధిలంగా హోనిడియించి రొక్క_చోన్. 354 708 

ఆ. శకటవితతి నర్గకచంద్ర్రా ద్రాకృతిగం జుట్టు, నిలిపి యంతరమున $ నిలిచి రంత 

వితతభూరుహూముల 1 బృందావనమును గోవర్థనాఖ్య నై లోవరము మజియు. 3 ౫ 

మ. యమునాశై వలీనీవరాంతరలన 1 ధ్ధారివ్ర, వ వెోాచావవా 

కు ప్రమదారత్న విహారయోగ్య పులినక వ్రాతంబులం బాడం జి 

"క్టములం బ్రితియెసంగుచుండ బలభ$ ద్ర, ద,శీహరుల్ వేడ్క. నం 

. చమల శ్రీ డల సల్పనెంచి రిటు లత్యంత ప్ర ప మూ "త్ర లై. ౩౬ 705 

శక, గోపకులగు నెల్లకా సుఖమాపాదించుచు ర్వకీయ/హోరివినోద 

. వ్యాపారంబులంగ లభా,పాపద్ధతుల౯ స్వకీయశజనపాతు లగుచున్ . 3౬ 706 

తే. వత్సపాలకులై తగుకవయసు రాయ, న్రజమునకు దావున౯ా గోవ బాలకులను 
గలినీ బహువిధ ఖేలనంశబులకు వలయు పరికరమ్హులనుక | సీద్ధప వజచుకొనుచు. 3 ౭4 

సీ, వత్సములను మేష 4 బాటుపడుచునుండి రొక చోట వేణువ్రలూందుచు మణీ 
యొక చోట బిల్వామశలకముఖపలముల నొండొరులవయి నము$హోద్య నును 

నైచుకొనుచు వేడ్క. 1. వజలిరి మజీయొక్కతీం బదకింకిణీ)ధ్వనులు పర్వ 
నర్తించుచుం బీతి 4 వర్తిల్లి రొకపుడు కంబళాదుల నిండథగవ్చుకొనుచుం 

తే గక పటవృష వేదముల దాల్పఠ గాయం బంచి 

బాలు రవ్విథి బూనంగ $ లీలం చారం 

.దద్విధంబున నలరుచుం 4 దతనినాద 

' ముల నొనర్చుచుం బొడుతు రిీమ్ములం బగతుర. 3౯ 708 

క, కలహంసమయూరాదుల, యెలుగపలనలె భ వ్యరీతి 4 సెలుంగు లిడుచు వా 

రల్లు ప్రాకృత బాలురువలెం జెలయగచు విహరించి రందు6 $ జిత '్రువిధములన్ . రం 

* కళల్రవావై విసు ప్రకాలేన వత్స పాళా బభూవతుళ” అని మూ. 
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అరి వత్చాసురవధ. రిఖా- 

చ, హారి యొకనాండు నోదరవశయస్యులలనాడి కళందకన్య కా 

పరినరమందు వత్సముల $ భావిమహా _త్తరకృత్య్ణ మెంచి యా 
దరమున మేపుచుంజె నొక బై త్యుండు వచ్చెను దజ్జిఘూంసు లై 

హరియును వత్సయూధభమున$యందుః జరించుచు పత్సరూవుం డై జై. vy 710 

మ. తను రాముకి వధియింవ నెంచుకుమతికా $ బె దై క్యాధముంగాంచిరా 
మునకుక వానిని జూపుచుక్ దనుజుదు1ర్చుద్ధుల్ రవం తేనెటుం 
గని పోల్కిం గనంజేయుచు౯ా జనియెం దోత్కవ్యాదునిం జంపంగకా 
మన మెంతేం గుతుకంబుం బూన దివిజుల్ 1 మన్నించునే ర్పొప్పంగన్. ర౨ 

ము, మెల మెల్లం జని వత్సలం గనుచు నామి త్రాబ్దనేత్రు తుండు శ 

త్రు లయం బాత్తహీ లై కకృత్య మనుచుం 1 పశిద్రోస నాదైత్యునం 

మ్రల వెన్క ందగువానిం బూనిక సలాంగూలంబుగా6 బట్టి యి 

నుల బల్ సారులు త్రిప్పివై చె నొకట౯ $ భూజాతముం చాశలన్. 5౨ 

లే. అందుం గల్లుకపిత్ధవృ$మయో గ మందు, దగిలి రక్క_సుం డసువులం $ దత ణంబ 
వదలి తన పెను కాయంబు  భవ్యఫలము, లను బడంగంజేయం గనాలె భూమిని ద 

ఉ. దానవుపాటుమాచి హారోదర్సము చక్క_నెజ్ంగి విస్త యం [టుకున. ఈ3 

బూనంగ మేలుమే లనుచు $ నొయ్యన బాలురు సం 50 స్తుతించి ర 

ట్లే నిఖలామరుల్ దివిని $ దృ్సిని గల్పకవుష్పవృష్టి చే 

చానవహంతం గొప్పిరి నితాంతము దుందుభీనాదముల్ తగన్. ౮౪౮ 714 

చ, హరియును రాముడు౯ దమౌరె $ యారయ లోకగణై కపాలుగై. 
పరంగియు వత్సపాలురయి $ వర్వులు పెట్టుచుం జట్టయన్నముక. 

గరములం బట్టుకొంచుం దిరు[గందగియుండిరి భూరికాననాం 

తరముల గోపచాలకులు $ తత్సహవాసమునక జరించుచున్. ర (15 

న్స్, తమతమగోవత్స$తతులను 'మేవుచు నొకనాండు వత్పంబుశలకు జలంబు 

పెట్టను దమరును $ బ్రతి ఫీత్ర్రాసమును దిన యమున దాశవునకుం బోయి: 

రారామకృష్ణుల $ యసువతి సు వత్సములు సీరును ద్రావం $ దనురుజలము 

ద్రానిరి బాలు రాశస్థలమందు వజ డ్రసంవాతిభిన్న మై కరాలీోనట్టి శైల, 

తే, క్ట ఎంగ నుట్టులు పడియున్న 4 చిత తే, భూత 

మును గనుంగొని రాభూత గ్ మనం నొక్క. 

యసురుంజే బకరూవంబు 4 నంది యతండు 

హరిని దనతీశ్ఞ్యతుండము 1 నప్టై తెజుచి. ౮౭4 716 



ర్ట శీ, తాండవకృష్ణభాగవతము (అ. 

చ. త్వరవడిమ్రి,0 7 దర్పమున 4 బాలురు రాముడు దన్శవోబకా 

శరుం డటు కృష్ణు మ్రింగంగని $ చయ్యనం శ్రాణముపోవ నిం ద్రి యో 

త్క_ర మెటులుండు నక్క_రణి $ గా గతచేతసులై ర; |శ్రీవరా 
త్పరుని జగద్దురా_త్తముని $ తండ్రిని గోపకుమూర పషునిన్. ర౯ 717 

ఆ. వడిగ మ్రింగి యంత $ వాడు మ్రింగుడుపడ 

కగ్నివోలెం గాల్పు $ చవుడు తాలు 

మూలమున జెలంగం $4 బొరి వెలీకిం గృ క్కి 

యతతుంజె యగుట 4 యరయ లేక. ర౯ 718 

క, వడి మించురోషమున నప్పుడు కొంగయు వాడియైన 1 ముక్కున మణీయుం 

బొడిచి వధింవంగం బూనినంగడు దొస్టబకంబు నచటం $ గని కృష్ణుండున్. ౫౦ 

చ. కరముల రెంటం బైయబజెడు $ కాంశును వచ్చెడునాబకంబు వలుం 

కరణముచే నదల్సి సఖ కాండము చమూచుచునుండం గంసభూ 

వరసఖు చంచుయుగ్మ మును $ బట్టి తటాలున వీరణా ఖ్య చే 

ధరందగుగడ్డిం బోలెం బ్రమ+ోదంబునం జీల్చె సురల్ తమిం గనన్. ౫౧ 720 

ఆ. సజ్జనులకు: దానె $ సద్దతి యగుకృష్ణుం డివ్విధమున బకుని $ "నేవడం చె 
బకుని జంవీనట్టి 4 నక లేశ్వారునివయి, దివిజవర్యు లెల్లం + దృ_్రిమెజయ. ౫౧౪ 

క. నందనవనమందుం దగు సుందరతరమల్లి కాది $ సుమబ్బృందము నా 

నందమున జల్లి యానక, దుందుఖిశంఖారవములతోడయొగడుచున్. ౫౨ 

క. తమసం ప్రీతిని చెలిపిరి సుమనసు లిటు సన్నుతించు $ చొ స్పెటీంగి బలుం 
డుమొదలగు గోవబాలకు, లమితంబగు విస్తయమున 1 నాత్మలు పొదలన్. ౫౨ 

చ. బకవదనంబునుండి యెడరచబాటును గాంచి సుఖంబుగాం దన 

ర్చు కమలనేత్రు,. గృష్షు రుచిశోభితు స్వస్థ్టలవాసుం గాంచి (ప్రా 
ణకలితమైన యిం ద్రియగశణం బటుపొల్బుచుం గాంిలింతలకా 

(బెశటముదంబునుం దెలిపి $ వత్సల నొక్కట గుంపుగూర్చుచున్. ౫౨౪ 724 

క. వడివడి మందకు జనియట్క నడచిన వృత్వాంత మంత $ నంచాదులకుం 

దడ వొనరింపకయె యెటుక,పడం జేనీరి గోవనోవభామిను లెల్లన్. ౫౩ 725 
చ. జరగినవార్హలకా విని యెోసంగాడు నద్భాత చేస్టలక్ మదిం 

బరంగుప్రమోదముం బెలిపి $ వారిజనేత్రుని మృత్యువ'క్రముం 
జొరంబడి ము_క్షినొంది తీతశోభిలువానిగం గాంచి నేత తా 
మరసములకా సుధారసము 4 మాటిశ్రమూటికం ద్రానునట్టుగన్. ౫౮ 726 

తే. పక్షములు వాల్ప కట్టులె $ పంతమలరం 
గాంచు చుండిరి నండాదు 1 .లెంచి దానీ 
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ఆటొ 

యేమియబ్బుర మిదియొకొొ_! $ యీకకుమార 

కునకు బవబుమృత్వ్యు హేతువుల్ $ ఘోరభంగి. ౫౪ 727 
. కనబడి రటులై నను బ్కాలున కించుక బాధయే కశలుగకుంజెను వా 

రిని చొంచె ననిష్టంబులు, మనమునం దలయవకొ సుజనులశమాట నిజంచా. ౫౫ 

. తొ 'లిజని నెవరికి ఛభయముం, గలిగింతురొ వారివలన $ గలుగుభ యంబుల్ 
తలపోయ నిది య థార్థ మె, ఖలులయి ఘో రాకృతులను 9 గన్చడి వై రుల్ ౨ 

. బాలుని గీడ్పఅువంగాం జాలక పోయిరి వధింప $ సమకట్టి శుచి 

జ్వాలలం బడు మిడుతలవ లం, గూలీరి తమయంతం. దమన $ కువుతులుగానన్ ౫౬ 

. జెరార! బ్రవూ మెజీగిన వారలు వచియించునట్టి ౪ వాక్కు లబెవుడే ' 
నారయ నన్ఫాతము లగునే, ధీర్నాగ్స్యుడు గర్దమాని $ 'తెలివె న చెట్టుల్. ౬౪ 

. ఈతండు నారాయణసముం డై తనరు నటన్నయట్లు 1 లనుభవనీదం 

బై తగియె ననుచు దనయులం శ్రితిం దలవోని వారి $ వింతచరతముల్.౫౭ 

. పలుమాటు చెప్పుళొనుచుకా, విలనిల్ద్టుచు భ్శ వకృతమగు $ వేదన నింటేం 

డఉెలియక మనసులు వారల గలినీ వివ*రమునం చేలం$4 గా నుండి రొగిన్.౫ ౮ 

.సోదరు లిట్లు ,ప్రాకృతులచొప్పున సద్మము లెన్ని కట్టుచుకా 
బోదిగ సతుబరములం $ బూనిక నిర్తి తికేయుచుకా మనో 

పోదముగాల మర్క_టము4లట్టులు గంతులు పెట్టుచు౯ వివో 
రాదుల బాలచేష్ట్రలను $ నందును బుచ్చిరి కాల మొయ్యనన్. ౫౯ 734 

rm 

ల 

తరి శీ కృష్ణుం డఘానురుం బొలియించుట. ఏఈ 

పండ ౦డవయ థ్యాయ ము. 

. వినవయ్యా! నరపాత్ర! యవ్వలిదియా $ వృత్తాంత మంతకా ముదం 

బునం గృష్షుం డొకనాండు కాననమునక౯ $ భు_క్తిం గొనం చిల్లు నీ. 

దినముం దంచుందలంచి బాలరవి 'యూదీనా_ ర్రిసంవోర కా! . 

వనజూతూ! యింక లెమ్మటంచు రుచులక 1 బల్తాలు తక లేవంగన్ 7 785 

. మేలుకాంచి వయస్యుల $ మేలుకొోొలిపీ 

వత్సపాలకులకా "లేవీ $ వత్సవితతి 

ముందు నడువంగ సంతోషమును జెలంగం 

జేయు శృంగరవంబును 1 జేయుచు హరి. ౧ 796 

. పయనంబు సాగించె 4 బాలకు లందటు హరిమోందయగల న్నహ 1 మంతకంత 

కధికంచె యగుచుండళనన్నము గలయట్లు వేత్రముల్ శృంగముల్ 1 వేణువులు 
దమకరంబులకు నితాంతభూసణములై కనుషషుచుండ లెక్క_కుమిగిలిన (గు 



94 శ్రీ ఆతాండవకృష్ణభాగవతము (ఆ. 

స్వీయవత్సంబులు 1 శ్రీహరివత్సంబులనుగూడి పోవంగం $ జనుచునందు 
లే. నందు బాలకలిలల 4 నగవజచుచుం 

జక్క. విహరించుచుండ వత్పములుయూధథధ 

ములును మేయుచునుంజె వాశ్రరలును గాచ 

కంకణంబులు కరముల 1 (్రాలుచుండ, 2 787 

క. గంరివెందల. వోరంబులు వరరత్న విభూసలును సువర్ణ వదకముల్" 

సురుచిరముగం దనువులం దగ, నరుదుగ నొవ్చియు మహావోనాంతరనీమన్. 3౪ 

క. ఫలముల జిగురులం గుసుమంబులం బూగుత్తులను థాతువుల భూవణముల్ 
గలయంగం చేసికొని తన్కువుల నిండధరించి రందు 4 బొంగడుకాంతన్. ౪ 

as . గోవబాలకులందు $ గుమిగూడి యితరేతరాన్న పాత్రము లాది $ మైనవాని 
దొంగిలించుచును దాలతురు కానరాకుండ, దాని చేడింగనం క దటుకున నవి 

' దూరంబుగాం బడనేరువునం జిమ్మి వైతురు దవ్వున 4 వార లుండి 
పరుగ_త్తి రాం గాంచి 1 త్వరవడ్కియ వ్యానిం దమ కొందు వంశతమున న నిట్టు 

తే. లాడుకొనుచుండ శ్రీహరి $ యడవిసొంవు 
గన దూరమునకుంబోవం $ గడల కృష్ణు 

నేను ముందుగ: దాజిద శ నేను నేన 
టంచుం బరుగిడి స్ప భ్రశీయింత్రు, శ మించు వెడ్క-. ౬ 740 

క. హరిం దాంకి నవ్వుచుందురు 
వరితోషం చెక్కు జై న) బాలకులు మనో 
హరముగ వేణువు లూందుదు 
రురుతరళ్ళుంగములం గొంద $ టూందుదు రందున్. ey 74] 

క, ఖే మరంబులు రయుంకృతిన్యాదము లొనరించునెటు లట్టు + తమరుకొ "బాడళా 
నమకిం శత్రు కొంద టు ట్రే ,కమునం బికములవిధంబు ఫ్ గాం గూంత లిడన్, 2 

ర్ నునముద దలంచి. విశరవ, మనురీతిం గూయుదు రొగి $ నంబరముకడం 
జను పముల నీడలతోం జనందగు నని వంతమూని $ సత్వరమళ్లు, ౭4 4 
క. పరుగిడుదురు హంసలవలశె, సురుచిరగమనముల నెంత్రసొంపుగం జనుచుం 

దురు కొందటు కొంగలతో, సరిగా నార్ప్చుంజుదులు పొశనంగెడుళ కన్. ౭4 
క, నెమిళులపోలిక గా నృత్యము సల్చుదు రొొక్క_క్ొంద $ అిటంగల్లు మహీం 

జములందు నున్న కపివా,లములం బట్టుకొని యోాడ్డశలం బడుదు రొగిన్, ౮ 
క్ర వానరములు వెప్లెక్కినం దోనం దమ రెక్కు_.చుండుకదురు చవలత చే 

బూని యవి వెక్కిరించిన,చో నెంతయు 'వెక్కిరించుశచుకా మోదమునన్, ౮౪ 4, 



౧౨.) 'దళమస్క 0ధము.. 9ల. 

క. ఒకకొొమనుండియే వే, టౌకకొమ్తకుం గపులుడాంటి $ నుద్ధతిం దమరుం 
బ్రికటగతికా లంఘంచుచు, వికటంబుగం గొంద యుంధ్రు, $ వెడ్క_కు సరిగన్., 

నీ, కవ్చలతోంబాటు స్ట గంతులువై చుచు యమునాజలంబులశయందు మునిల్ని 

' యందుం దోంచుచు నున్న స్ట 'యనో్యోన్యసంహనన ప్రతిచ్బాయల స్థ నై జచవల 

తను గాంచి నవ్వుచు + ధ్వనులకు బ టై తినిస్వనములువినంబడగగ మజేశావ 
మిచ్చుచుం (బాగ్టనికృతవు: ఖు లయి కనునోగోపబాలకు 9 లపుడు బ్రహ 

* ఆ. సుఖము ననుభవించుశచును భ _క్సీగొనుసాధు, తతికిం బరమదైవతంబు మాయ 
కు వశులైన జనులీకును నర బాలుడు, నైన హరినిగూడి $ యాడి రవుడు. ౧౧ 

చ. పరిగణనాతిదూరభవ $ వం_క్షికృతాయత కృఛ్ఫనద్య్ష తో 
తృరమున నాత్మని్మిగృహముం $ గాంచిన యోగుల కేమవాత్తు పా 
దరజ మలభ్య మే యగనా $ తాదృళ కృష్ణుడు తానె వారి "కా 
దరమునం దోంచుచుండె నంట, 1 తేద )జవాసు లదే యద్భస్థమా. ౧౨ 749 

తే, దాని నెవ్విధి వర్ణింపగదరము గాదు; 
గోవబాలకు లవ్నిధి $ గోర్కి_ నచట 

విహారణముసల్ప నోర్వక  విషమబుద్ది ద్ధి 
గలుగు నఘనామదై. తు గం డఫక్కాననమున. ౧౨౪ 750 

క, అనుదినముం జోడు నమృతం, బును ్రావియు నఘుని గాంచి $ భూరిభయంబుం . 
_గనుదురు మృత్యుకరుం డని, మనములం దాదృశవరాక్ర, క శమము దగియుండన్. 

క తేనచాను గోరు నటు బేేవనికరముం జేయు చె దై త్వశవర్యుండె యఘుండౌా | 
_జనవతికంనుండు వంవంగం జనుచెంచి యటకా వసీంచు 1 శె ర్యస్ఫూ_్రి రిన్. ౧౩౪ 

చ. దనుజుయు వాడు ఫూతనకుం 1 దమ్ము డగుకా బకదానన్రుండు నీ 

తనికిని 'జ్యేష్టసోదరుండె $ దారుణచిత్తుడు గాన నయ్యఘుం 

డనయము మోదమానసుల 4 నాటలమిం చెడు గోవబాలురకా 
. వనరుహానేత్రు, 6 గృష్లు బలోభద్రుని గాంచి మహాత్తర(క్రుధన్. ౧౮ .758 

క్ర, ఈయిర్వురు ప్ర వి యసోరు, లే యగుదురు వీరిలోన $ "నికండే యా ,: 
నాయన్నను పెంవినరివు, వీయదనున వీనింబట్టి 4 యెల్లసఖులతోన్. ౧౮ 754 

ఆ, అన్న తోడలనాడ థీ యముని యంతికమున, కనువువాండ వీరి 4 నంత మొందు 

నట్లుచేనీ యస కదన్గయులకుం దిలో,దకము 'లిత్తు వారు , తనివినొండ ౧౪౪ 

క. ఒనరుతునే నిట్లు వ వ్రజంబునయగ ల గోవకులు మృతిని $ బొందినయళ్లు . . 

|[యనవచ్చు బ్రా బానములు వో యినగా తేన ము లుండనొ పఫు?నే యెందై. నన్. ౧౪6 
ణ్ శ “ఇత్థం నతాం బ్రవనుఖానుభూత్యా దాస్యంగ తానాం సరైవ లేన, మాయా శ్రి తానాం 

నరదారశేణ” అని మూలము, 
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ఆ. చింతయేల యింక 1 క్షితి దేహాథారుల, కసువు లనంగ బెడ్డలగుద రనుచు 
నిశ ఎయించుకొ "ను చుశని ర్భాగ్యుం డాతండు, యోజనంబు నిడవిశయొప్పుచుండ. 

ly, గురుతరపర్గతసమవీ, వరతయుం గనంబడలం జాలీభయదం బగుభూ 
ధరభుజగాళృతిం గైకొని, థధరకందరవ క్ష మొప్ప $4 దానవు శుండెన్, ౧4758 

త్తే దానియాకృతి యత్యద్భు$తముగం ్రాలె 
నంత వారల మింగాడు $ నాస బూని 
వక్ష్రృమును విప్పి త్రోవను 4 బండుకొనియె 
యుండె నాఖలు నధరోష్ట $ ముర్విం బొదలె. ౧౬ 759 

క. ఘనములం దాశుచు నూర్ధ go 
బునందగు నోస్టంబు "తాలుశ్రమూలంబులు పొ 

ల్చేను గువా లన గోజలు చ 

క్క_ని శృంగము లట్లుపాడవు $4 గాం గనంబడియొన్. ౧౬౪ 760 
క. ఛాషంతం బాదానవ్ర నా, సాాంతరమున నిండియుండె $ న_త్తజీం బొడవై 

యెంతయు సాగిన వథ మన, వింతగం దజ్జిహ్యూ మూడ 1 వెడల్లా యుం దెన్, 
క. పరుహోనిల మట్టూర్పులు, పరితస్పంవ్యా _ప్పములయి + భయదంబులుగాం 
 బరణసచు నుండెకా దృష్టులు, నరణ్యముం గాల్చునగ్నిశయటు 'బెడిడము లై.౧౭ 

క, వెలయుచునుండాను న_త్తటిం జిలునం గని బాలురెల్ల $ బిత్రముగా ని ట్రులు బృందావనలక్షీయె, చెలరౌడు నని (శ్రాంతివడి విళ్ళంఖలవృ త్తిన్. ౧౭ 
క. వదనంబు చెజచుకొని నీరి ముదితయె యి టున్న దనుచుం $ బొంగుచు వర్ణిం పం దలంచి రజగరముతో, నిదిపోల్పం దగునటంచు $ నెంతయు వేడ్క_న్. ౧౮ న్ స. ఓకరితోడ మజటొక్క 1 రోమి తులార! యిజే మనముందటిు $ నెంతొొచ్చిత్ర ముగ నున్నయది సత్త (కమగుననితో౭చెడుం గద యద్ది మనల మ్రింశ గంగ బూ 

వదన మెంతయు వివ్చీ $ ఛభయదాజగరనదన మనితోంచెడునట్లు శ లమరియ న్న 

అకును 
యదిగా దె చెప్పుడి శ యట్టుకాక మజేమొ కనుగొనుత్తీ; సూర్య కాం 

2తే నరుణముగ నొప్పునమేఘ $ మల్లస_త్త్య 
_ మునకుం చై వెదవిగ నొవ్చెం$ గనుండు నిక్క 
మగును రవికరసంవ్యా _ప్తీ + నరుణమైన 
'తట మిచెల్లను గింది వెశదవిగ నయ్యె. ౨౦ 765 

క, చెలులార! భూధరో _త్సీము బిలములు కుడియెడమలందు $ బృభుతాలువ్రులం 1 'దలి భాగములుగ శృంగం, బులు దీర్ధములై నదంతీములుగా నయ్యెన్ . ౨౦4 
నా ay PD 

ర 
: 1 *అజగరం బృవాద్య్వపుక అని మూలము. 22 “సక్యమర్క. క రార క్తము_కృరావానువద్ధనం”” 
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చ. కనుంగొనుం డీవిశాలమగుక్షైావథ మిాయది డీనినాల్క_తో 

లొ 

ననుం బృతిసయలాం దగడె శ నాం గన నయ్యొుడు, భూరిభూధరం 
బునగల తుంగళ్ళంగముల 1 వూగమునంతరమందు నెంతయుం 
గనయడు థ్యాంత మెల్ల నిదె ? (శ్రాలెడు దినిముఖాంతరంబునన్. ౨౨ 767 

. దావానలోప్హమె $ దారుణంబగుమూరుతము దీని యూర్పుచం[1దమున సున్న 
దరయుండు డావానలాంతరపరిదగ్ధ జంతుదుర్లంధ మిస త్త సతనువు 
నంతరమున నున్నశయట్టి మాంసంపుదురగ్దంధమువలె నొవ్వుం 4 గనుండు మోర 
లని వల్కుచుండి రాశయజగరమును గొండచిలువం బోలినదిగం $ జెప్పుచుండి 

. రంతం గొందటు మనల నీీయది ముఖంబు 

లోవలికిం జొన్ని మింగు నాకక్కో పటుగలతి 

మ్రింగునేని బకాసురు 4 రీతి దీని 

బట్టి బకవైరి చంపక 4 వదలునొకొ_. ౨౩౪ 768 

. అని వచియించుచు౯ తణముశనం బె వధింవక పోవనిచ్చు నే 
మన చెలీకాం డటంచు రుచి+మానితత ద్వదనాంబుజాతము౯ 

గనుంగొనుచుకా గరంబులను ? గట్టిగ దట్టుచు నవ్రషచు౯ ద్భరం 

జని రిటు గోవబాలకులు 1 సత్త సము దానిని గ్ "ండచిల్వంగన్. 9౪ 769 

. పరికివంగను బేక తోంచినటుబే $ వల్కంగ నాలించి శ్రీ 

వారి యయోో్యో ! నిజముకొ గనుంగొనయగలే 1 కద్దాని వేటొండుగా 

సరిగానట్టితలంవుం బూని రనుచుకొ $ సా(ంతంబునం ఉంచి యె 

ల్లర వ్యాశక్టానములందు నుండందగు లోలా లోలుండౌం గాన్రనన్. ౨౪౮౪ 770 

. అమరరిపుండు వీ. డజగరాకృతిం వైకొని యున్న వాం డటం 

చు మజీయు నిళ్చయించి తనజోడగుబాలుర వత్సరాజి స 
రృముఖమునం బొరంబడనోభంగి నొనర్చంగ నెంచె నంత స 

త్వ మెజుంగనట్టి బాలకులు $ దానిముఖంబును జొచ్చి రొక్కటన్. ౨౫౪ 77] 

. వారితో. జొ ఇచ్చె దూడలు $ వాండు వారి 

వాని (మ్రింగక తనయన్న1వైరి చొచ్చు 

నెవ్వు డని యెంచుచుకా సృరోయించుచుండె 

నన్న ౭ జంపినవిధ మెల్ల 4 నట్టులౌట. ౨౬ 772 
క, వారిరాక కెదురుమాచుచు, జొరంబడియున్న ట్టివారిం $ జొచ్చెడువతో ' 

' తృ్కరమును యమింగక యుండెను బరమకృపాళుండు సాధుభ యహారణుండున్. 

న్స దీనావనంబున 1 దీఠతంబూనినప్రోడ సకలాభయ వ్రదుం $ డకలుషాత్తు 

లకుం శ్రాఫుగాన గోోపకు లన్యశరణంబు ₹నివారని అెల్విోలక తనదు... 
భాం-భాగ- 18 
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'కరసవాయంబులేేకయ దాని నెంచక దీనులై యొంతయుం $ దీ వృమృత్యు 

జథరాగ్ని కెరయయి 1$ చావ నున్నారనియుం దలంచి విస్తయం 1 బొవ్చం గరుణ 

లే, త్వరంగ వీరిని గాపాడం $ దగు నటంచుం బురికొలుప వీనికి౯ మేలుశపొంద రామి 

సాధు బాలకులకుం గిడు 4 జరగరామి, యేకకాలంబునం జేయ $ నెట్టులగునొ.౨ ౭4 

2వ, అనిముదిం జింతచేయుచు నిజా నిటం గార్య మటంచు సర్వముం 

గనుంగొనం జాలుళ క్లిగల $ జసంజదళామయుండు కృపం డస చొ 

చ్చెను భుజోం ద్ర తుండమును 1 జెచ్చెణ మేసుగణావృతం చెనం 
గునిఖలనిర్భ రుల్ హారికిం $ గూడినకస్ట్రము గాంచి యార్రులై . ౨౮౪ 775 

క అయ్యా! యయా! యనుచుం, గుయ్యిడం గాం జొచ్చిరఘున1కుం గవార్పుజనుల్ 

నెయ్యురు దానికి వార్ల రం, బయ్యెడం గాంచిరి క&ణంబుగనం దవి సాగెన్, ౨౯ 

చ, విని భగవంతుం డాదివిజకబ్బందమవో_ర్హరవంబు లవ్యయుం 

డని తను నెన్న లేక సుర 4 లా_గ్టినిబొంది రటంచు నెంచి వ 
త్పనిచయముక దనుక దమి రోజంబుగ జేయయం గోరుచున్న యా 

దనుజుని కంథవుం దమరం 4 దద్గయుం బెంచెను స్వాయగా త్ర, తమున్. 3౦0 777 

స్స్, అత్యంతవి_స్త తి 3 నంగముగల యసఘదనుజుని గళమును 4 వనరుహాత్షుం 

డడ్డగింపగ వాయు 4 వట్టిటు వ్యావింపకున్నంత నిటునటు 4 లుగ, రీతిం 

బొరలుచు6ం గన్నులు 1 త్వరంభచై కి నుబ్బంగ సంకటపడుచుండె 1 శ్మసనుం డళ్టె 

తనువుననిండి వై తజనరామి మూార్గము భదించుకొని సై కి + వెడలసాగె 

చే, నట్టి త్రొనసె ప్రాణంబు $ లవలం పు, నజగరముతోం బెలేత లై నట్టి గోవ 

చాంతల వత్సములను గృగపాప్ర పృవూస్ణ ay లిహి చ, బదికించి వారితో? $ నిలమవెడలె. 

ము. అతిచిత్రాయత తేజ ముండు వృభులాం$గాహీం దృ భోగంబునుం 

డి తగ౯ా 'వెల్వడి ది కృతిక స్వరుచిచే $ నిండించుచుకొ నింగి న 

చ్యుతుం డాజేవామునుండి వెల్వడుట యెశష్టో యంచు నీతుంచుచుకొ 

జతనం బొవ్బంజరించుచుండి హరి యాళచందుంబునకా 'వెల్వడన్ . 30y 779 

చ. సుర లిది యేమటంచుం దనుం 4 జూచుచునుండలగం బొచ్చె నంత శ్రీ, 
హరితనునుకా దివౌకసు లశఘాసురు6 జంపి స్వకార్య మట్టు లా 
డరమునం చేసీ వాల్ప్చుహరిం $ దద్దయుం బ్రీతిని బరాలవాన చే. 

గరము బపహాూాకరించి రటు 1 క నుతరం పసనాట నచ్చరల్. 3304 7830 

క. గీత్రములకా గంధర్వ, న్రాతేము వాది త్రకులును + వాద్యధ్వనులక్ 
భూతలదివిజూలు స్తు లక్రా, బ్రీతా ప జయనాదము లనుశభృత్యగణంబుల్. 3౪ 

1 నంయ్యరాశా్య్యణయర్యోకాలు ఆని మూ. 2 'కదాఘనచ స్సదా జీవా? అని మూ. 

“మేనూంతరితాకి అనివ్యాఖ్య. ల్రిోతచ్ల ళ్ళ అల్వా భగవాక కృమ్ల ప్త వ్రవ్యయస్సార్భవత్స కమ్" అని మృ 
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క, హారి నెంతయుం బూాజించిరి, వర మేష్పియు నద్భుతముగ6 $ బ ర్వెడుస్తు సుతుల౯ 

వరగీతములం బటువా, ద్యరనములకా విజయశొబ్దతతులక౯ా మిగులన్. 3 రం 

క్ట తనస్థానమునకుం వెంతనె విని మంగళ మొససశొబ్దవితతి యలర వెం 
టనేలేచి యచ్చటికి వ, చాను లో కళ రుని గృష్తుం $ జి తాకృతినిన్, 3% 7883 

చ. కనుగొని తన్నహ హ_త్త్వ్వ మధిశకంబగు భ కీ నెణింగి విస్త యం 

బును గనియెక ; ధరారమణాీపుంగవ! జవ్వనమందు నద్భుతం 
బును గనంబేయంగాం దగుచు 4 భూరితరంబయి శుష్క మైన యా 

ఘనఫణిచర్శ మచ్చటను 4 గావ్లర ముంజెడుయాదవాలళికిన్. 3౬ 84 

క. చిరకాలము క్రీ డార్థము, గురుతరబిల మగుచునుంజె 4 మోణీనాథా! 

వరికింవ6 జిత్ర మనందగి, నిరుపమ మగువార్త గలదు 1 నెమ్మి౯ వినుమా. ౨౬ 

ఫన్సీ వదవసంవత్స్చ 4 రాంత్యభాగంబున హారియొనరించిన 1 యద్భుతావ [మాటు 
హ మగునాకార్యము ) నహిమోతణము బాలమోతుణ మృనుదానిగముదము 
బాలకుల్ కృష్ణుని 5 పాగండదళయందు జన నాదిగ గణింవ 1 పష్టవర్ష 

మందు గనుంగొని $ యా వ్ర జంబునం గల పెద్దల శకెల్లను $ ప్రీతిమాజి' 

ఆ. ననువదించి; రిద్ది 1 యాళ్ళ్చర్య మే కాదు, కన బరావరులగు $ కంజజన్తుం 

డాదియైనవారి ? కేందణుకును బరుం, డగుచు సృష్టయగుచు' $ నలరుచుండి. ౨ డా 
క. తనలిలచేత మాయా, మనుజార్భకుండై న యట్టిమాధవు నంగం 

బును డాంకినంత నఘుండను, దనుజుయు విగతాఘుండగుచుశదాంతియుతుండై . 

ఆ. దుర్దనులకు నెట్టిన త్రోవను బొంద రా, కున్నయాత్మసామ్య $ మొందె నిదియె 
యతివిచి త్ర మైన $ దనదగువృత్వాంత, మిద్ది కృమ్ణునందు $ హాచ్చుగాదు. 3౮ 

క. దనుజుండు మనోమయంబగు, తన ప తికృతి నొక్కమాఅుతా నదియెట్లో [3౮ 
చొని పె బలాత్కారంబున, మనమున నందుల కె చేవీమాన్యు(శు హరియున్. 

క. సురవైరి విడటంచెదం బరికంవక కరుణయూని $ భాగవతగతి౯ా 

గరుణించెం బరీతముత్తూ!, నిరంతరసుఖానుభూతి $ నెమ్మిం గనుచున్. 3౮౪4 790 

క. నిరతిశయమహ _త్త ఏంబున, నిర_సమాయుండునై న గ్ నిర్యలమూూ_ర్సిం 

బర మేళ్వరునే. నెమ్మది, స్థిరముగ నిల్చిన తవన్వి శ వేఖరు శెల్లన్. 3౯ 79] 

ర్, నిత్యంబయి సుఖదం బసు, నత్ఫు_త్తమగతిని గాంతు $ రన జిత్రంబే! 

సత్యముగ దానినొంద న్యనిత్యంబగుభ వము నొందళనే రుర మనుజుల్. 3౯ 

క. జననాథ! యొక్క కాలం,బున సాగిన కృష్ణకృత్వోము మతఠొకసమయం 

బున సాగినట్టు ' బాలురు మనములకుం దోంవంజేనె $ మాధవుడు బలే! 3౯798 

* “కామారం వంచమాబ్లాంతం పౌగండందథమావధి, చైళోరమాప ంచదశాద్యావనంతు తత? 

వరం” ఆనివ్యాఖ్య. _ 
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క. అని తెలిపి శౌనశకాదిక, మునులకు నూతుండు తెలువఠలబూనె నవల సా 

గినకృష్ణుచరి త్రము న్ని ట్లని శుకయోగీంద్రు౯ డిట్టు శ లక్క_థం దెలువన్. 5౯౮ 

చ, విని నరవాత్రు,. డద్భుతము $ వెన్నునిసచ్చరతం బటంచు న్ 

మనమున నెంచి స్వెళ్వరుని $ మానితచిత్ర,చరిత్ర, మింకను౯ా 

వినందగు నన్న వాంఛ మెయి 4 పయివిధంబులం జిత్త మెంతయుం 

దను. బురికొల్ప వ్యాసముని $ తల్ల జవుత్రుని గాంచి యిట్లనున్ . రం 795 

క, మునివర! జ్ఞానధనా! యింక వినవలతు నదొక్క_కాలోవృ_త్త మవ్రుజె సా 

గినయట్లుండుక౯- 'వేజొకం డనందగుకాలమున సాగోనశ్లుట్లగునో. 5౦4 796 
క. పారకౌమారకదళలో, జరగినచరితంబు బాలేనముజడాయం “బొ 

హరిపౌగం డజావస్థను, జరగినయటు తలంవ నెట్లు $ కొక్ళంబగునో? రోం 7y7 

చ. గురువర! 'యోగిచంద్రమ! ముీకుందుని సచ్చరితంబు నింక నా 

దరమునం జెవ్చువూ విన ముోదంబు జనించెడు నిద్దిదూడ క్ర 
పారిదగువూయయే యగు ముజన్యము కాదని తోంచెం ద్వన్తుఖాం 

బురుహగళ న్గుకుంద పరిశవూతక థామృతము౯ ముదంబునన్ . ౮౨౪ 709 

* లే, తనివిదీజ నాస్య్వాదింపం $ దగినవార, మగుటచే యత్ర బంధుల+'మయ్యు లోోక్ర 

మందు మిక్కిఅధన్యుల 9 మైతిమిగద, కాన మరల వచింపుమూ $4 కరుణంబూని. 

మ. అనుచుం బ్రళ్న మొనర్చ యోగివరుండౌ $ వ్యాసాత్మేజుం డిట్లు శ్రీ 
వనజా లేమణసంస్త ఎత జెలంగుసోద్భ _క్రీకొ నిజాంగంబు ఫ్రీ 

శునియందే వెలయంగ మొనమున సం$శోభిల్లుచి త్తంబు వెం 
పున నంతర్లతద్భష్టినుండి యెటులో $ పూర్వస్మృతిం గాంచుచున. ఈర $00 

క, తనదృష్టి బహిర్దతముగ, నొనరిచి తత్ప్యళ్నమున మహోత్సవ మలరకొ 

జనపతిం గని యిట్లనియెకొా వనజాతుని దివ్యుచరిత $ వర్ణించుతేమిన్. రర 60. 

వదుమూఃండవయ థా్యాయ ము. 

(ప్రి శీ కృష్ణుండు వనంబున బాలురంగూడి చల్దు లారగించుట. ణా 

క. వినవయ్యా! భ గవద్భ, _కృనికరమున ను_త్తముడన్ర 4 ధన్యుండవు చ 
క్కనిప్రశ్నము చేసితి వో, యసఘా! హరికథలు వినియు $ నందనితృప్రీన్. 

న. పలుమాటులు వానిని గ్ _త్తలుచేయుదు సాధుజనులు $ తమవాక్ళ )వణం 

బులకు౯ మానసమునకుకా జలజేతుణుకథయె ము_క్ట్రీసాధన మనుచున్, ౧ 603 

క. తలంచుచునుకా సారా, వూలుగాయ దగి యుందద్రు, $ వారి కొగి వారి సద్రా 

థలు కొ_త్తవిమై తోంచుట, ఫలముకదా భక్రిక౯ స్వభావం బదియే. ౧4 804 

* “వయం ధన్యతమాలోశే గురోజఒవీ తత బంధవః” అనిమూలము. | 



గికే.] దశమస్క_ం౦ధము, 101 

క. వనితాలంపటులకుం గ్యామినివా_ర్హలు క్రొ త్తవాచు 1 మించెడుమోహం 
బును గల్లుంజేయుగతి స్కజ్ఞనులకు హారికథలు ముద మొశసంగుట యరుదే.౨ 505 

ఆ, న్నహవంతు(డై న $ శిష్యునకు న దెంత, గుహ్యమైనం బి, వీతి త? గురువు లర్ధ 

మును వచింత్రు సుమ్లు $ జననాథ! కావున, నోప్యమగు 1 నిదైనం 1 గోరి చెపుదు, 

చ్. అవహిత మైన చిత్తమున నస సృదుదీరితకృష్ణచర్భలకా 

శ్రావణసుఖంబుగా వినుము $ 'సారననేత్రు డు మృత్యువ క్ర కరీ 

త్ర వణఖిలు నయ్యాఘాసురుని $ తీవ వ్రముఖరబుననుండి వత్సేపా 

లవితతి లేంగల౯ా సుఖ మిశలాస్థల్ గాంచమరల్సి యంతటన్. 3౪ 507 

క. వారలం దోడొం_ని చనియొక, వారిరువోకరము గాంచి 4 వారివిము క్షం 
బై రమణమించు వులినముం గోరికమై జేర్చి వల్కెం + గోమలభణితిన్. ౮ 808 

సి. వ్రియమి శ్రులార! యెంంతయు రమ్యమగు సరకిప్రులినతలంబును $ గలయం గనుండు 
స్వవిలాసయూగ్లై రికీసంప త్తి తి యలరార మృదులాచ్చతరముగ 4 మించు నిసుక 

కనంబడుచుండ విచ్చినతమ్మిపూవుల కమ్మనితానుల 4 నెమ్మనమ్లు 

లై యాకృష్టమ్లు గ లైెనం బై పయిమూలస సట్సదంబులు 'సకీసముదయము 

తే. లానరం డేయురనంబులకకొ"క్క-రిలిం బ్ర తరవంబులు గలుగ న$వ్యానివలనం[లము. 

దటగతమహీ పారుహమ్హులు ని+తాంత "మొవ్పునార! కనం దగియున్న దీ[ీయవనిత 

క. చాల మించెను భు క్షికి వేళయు నాశొన్నమనకు $ వెగ భుజింవ౯ 

మేలగు, లేలలు నీరముం గ్రోలి సమిపమునం దృణమురగొని యల్లల్లన్. ౬ 

క. చరియించుంగాక యని (శ్రీ, హరిచెప్పిన నాలకించి $ యశ్లేయని బా 
లురు 'లేగలు జల మానం, సురుచిర శాద్వలము గల్లుత ణిం గదువులన్ . ౬౮ 

ఆ. మేయం దోలి యండె $ మెలగు నట్లొనరించి, పులినతలమునందుం $ బుండరీక 

నేత్రుచుట్టుంజేరి 5 నిజశీక్యముల విప్పి యారగించి నెలమి $ హరిని గూడి. ౭ 

. ఆవనంబున  గోపాశార్ళకుల్ హరిచుట్టు వలయాకృతులుగాంగ $ వరుసం గూరు 
' మండి శీ (శకృష్తుని 9 నుద్యమంబునం పూడ నాస్తి క్మైం దమయాననమ్లు 

లాదిక్కుునందుండ 1 నంభో జకర్షి గ్ర జుట్టువ్యావీంచినోయట్టి లేకు 

లట్టులు చూడంగ $ నానంద “మొనలసాడ నుండిరి బాలకు + లొక్కళొంద 

తే, ఇెలమిం బుష్పదళంబుల $ నింకంగొంద 

అబిక్లుపల్ల వములం బండుటాకులందు 

మణటీయు( జీగురులయందును 4 మమత నుట్ల 

యందు భూరుహచర్మము+లందు బూని. ౮౪ 818 

క, వలువిధములుగాం దోంచెడు, థిలలందును నన్న మును బ బ్రగసిద్ధము లౌకూ 

రలులోనగువానిని. నిడ్మి యెలమి౯, భుజియించి రవుడు 1 కృష్ణునిత “డన్. ౯814 : 
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క. తమతమయావోరవిశేవములను నితరేతరంబు + సమధిక మోదం 
బమరం జావుచు న్వాద్యుత్వము నెన్నుచు నవ్వి నవం 3 దమ రొనరుచుచున్ . 

క, హరింసాడి బాలురు భుజించిరి; యజ్ఞములందు భ_క్ట్లచ నిడువావ్యో 

త్క_రమును గుడిచెడు పరమేశ సరుం డాకృష్ణుండు మనుజ బాలకుం డగుచున్. 

నీ. బాలక క్రీ డలం 4 చేలుచుం గటివస్త్ర స్త్రమున 'పేణువునుజొన్చి +? యనువు మణి 

నెడమచకను జక్క 1 శృంగ నె పక తృములొప్ప వామహ_స్టంబున $ క నీయ 

మండంబు దీయనిగమంచిదథ్యన్న ౦బు రబళ ంబుగాంచేసి 5 క కరము చీ త 

నమరించుకొని డాని $ కనువగునూరుగాయలు వే వ్రళ్లన సందున $ వెలయంచ్రి, యన 

లై, యస్యు లందటుం దనచుట్టు $$ లతిముదమున 

నిలువగా వారినడుమం దాశనిలిచి పాలిచి 

నర్మవాక్కుల వారిని $ నవ్వంచేయు 

చును సురలుచూడం జలీదిని $ దినియె నప్పుడు. ౧౧ g17 

ఉ. భారతవంళ మౌ క్లికమ! + బాలకు ల_త్తణి నచ్చుతాత్తులై 

శ రమణీమనోహారునిం చేరి భుజించుచునుండ వత్సముల్ 
సోరతృణాభిలాషములం 1 జయ్యన నొయ్యన నన్వనంబులో 

దూరముపోయె నయ్యెడలః $ దోంచెడు వచ్చికమిోాండి మచ్చికకా. ౧౨ 818 

తే, చాల దూరముపోయె వోత్సమ్లులంచు 
భయముచేతం గలంగు నాశవత్పపాల 

కులను గని ఫీతిం బొావంగం + దలంచి యిట్లు 
వలీళ సఖులార! భుజియింపుం డంలికిపడక. ౧౨౮ 31y 

క. బ్రిదెపోయి నత్సములం చెెచ్చెద వేగ మర రట్ప యిటకుం 4 జింతల నింకకా 

వదలి సుఖంబుగం గుడువుం, డిదడెపోయెద నంచుబల్కి $ యేచినవూన్కిన్, ౧౩ 

క. కరమున నన్నకబళముకా ధరియించియె శ్రైవులను పోదకి కొని తేర౯ా 
బర మెళ్య్ళరుండు వివినాంతరమునకుం బోయి య ద్రిశదరులం బొదలన్. ౧౩౪ 

క. ధరణీధరబిలముల యంతరముల "లేళలను హరియు 4 జా వెదకుచు స 
త్వరముగం జనియెక౯ా దనమదిం బరికించియు నెబుంగనట్టికవడువు గనయిడన్, 

రి బవ్మా తనమాయ భే వత్చబాలురను దాంచుట, థిఆా- 

లే, హూరియు లేంగల వెదకంగ 5 నరుగుటయును, 

బాలు రందుండుటయు గాంచి బ్రహ యదియె 

యంతరంబుగం దలంచి తా + నింతకుమును 

వయ్యుఘాసురు వదనగ$హ్యూరమునుండి. ౧౪౮౪ 828 

క్ర, లీలామాత్రంబుగ న్యా బాలకుల౯ొ వత్సములను 4 భగవంతుడు త 
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దోలుకొని వచ్చు 'పెజీగియు, నోలిం గపటార్భకుయగోనున్న ర మేళున్. ౧౮౪ 
చ. కనుంగొని యింకను౯ా హరి య+ఖండమనోజ్ఞ మహ_త్స్యముం గనుం 

గొన మదిం గోరి య భ్రతలోగోచరులై. కనినంతకంకుం జ 

క్కనియది యెట్టిశ_క్టియొకొ $ కన్తానువా(డను విస్తయంబు నే 
గనితిని మున్నె యిప్పుడును $ గాంచెద దాని నటన్న వూన్మి_తోన్. ౧ 925 

ఆ. వత్సములను గోహాబాలకులను డా౭శె, నితరు లెబుంగకుండ 4 నెంనొ తా న 

దృశ్య్యుండయ్యి; హరియు 1 నెల్లిడల౯ వత్స, ములను వెదకి యడవిశ్రగలయందిరిగి, 

చ. ప్రలినతలంబుంజేరి సఖీవూగము గానక వారిపోకడల్ 

దలంచుచు నింకనుం దిరెగం $ దద్భనమందలిచోటులకా ద్వరం 

గలయంగం జూచె నెచ్చటను $ గానయగరామిని విశ్ళవే_త్రయా 

జలరుహనాభు( డద్ది విధిగచర్ణ యటంచు నెజిం” నాత్మలోన్. ౧౭ 827 

చ. కనులదళౌతుం డాన్రలకు $ గాదిలిమిత్రు ల మాతృ రాజికి౯ 

(బ్రమదములనార్చ తోందలంచి 1 బ్రహ్వకు స్వాయతళ క్రిం జూప నా 

సమయమునం దె లేంగలుగం $ జక్కనిబాలురగాంగ నాత్మ మా 
య మెజయం చేసె పండుగ నీవా యని బ్రహయు విస్త యంవడన్. ౧౮. 829 

ee విళ్వదృళుండయి $ వెలయు శ్రి కృష్ణుండు తా నజుండయ్యు న_త్తరుణమందు 
సర్వస్వ రూవతం $ జనుంగాన వత్సములకు గోవబాలకుశలకును గల్లు 

నాయాయికుటుచదేకవహాములునాయా ప్రమాణములంజెలంగుహోవ్తములు కాళ్లు 

మొదలగు నవయవశములు బాలకులు పట్టుకొ నెడు దండమ్లులుూకొమ్లులు మణి 

లే, వేణుదళములు నుట్లును 4 వితతములగు 

నాభ రణములు వస్త్రము 4 లె నీల 

సుగుణములు నామరూవముల్ $ చొక్క_వువయ 
సులు వివోరంబులాపిగాలగలుగు నవియు. ౧౯. 520 

క. ఇంచుకయేని కొజుంతం, గాంచకయుండంగం: చాను 1 గల్పించి జనుల్ 

కాంచినం బొరవడనటు గావించె౯్ సర్వమును బూర + విధముగ నొప్పా, 

శా. సర్వంవిమ్షుమయం జగత్తను సుధీకనంమోద వా క్యార్థ మె 

పరం జు మిటు మాంర్తి దాల్చి జగతిం $ బ్రత్టతుమై యంచు శ్ర 

త్యుర్విత_త్స్వ మెణీంగినట్టి జనులే $ యూహింవంగాయజాలి యా 
సెర్వేశుందు చెలం”. బద్మ జుండు లోజ్ఞం బొంధున క్రైంతయున్. ౧౯ 931 

- సర్వాతృ్తయయి తగుచక్రి యంతటం బ్ర యోజకక _రృమైన కృశస్టస్వరూవుం 

డై. తనరారుచు 4 నము వ, యోజ్యక_ర్తలగు గోవకుమారశకుల తనువుల = 

ధరియించియున్నట్టి ౪ తన్నె కార్యంబులం గడంగి వంచుచుం గర్భశకారకతను 

ei 
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వులగు శ్రేవులరూమములం డాల్చియున్న ట్టితననె గొబ్బునం దోేలుగకొనుచునాత్త 

తే. విహారణంబులనుకా చెక్కుళవిధములుగను 
గనంబజచుచుంట యద్భుతం $$ బనంగ6 బరా; 

నట్లు చని మందంజెరె నయ్య్యాదిమూర్తి 
యందు 'పెర్వేజు చేంగల $ న ర్హరితి. ౨౦ 932 

క. కొనిపోయి వానిగృహాముల, ననువుగం జొప్పించి తానె శ యవ్వానిని గా 

చినవాండు నగుచు వారలకు నివాసములై న యిండ్లీకుం జని తానే. ౨౦ 8౫3 

క, ఏమాత్రం బనుమానం, బే మనసున గబ్ద్బకుండ 1 నెప్పటియశే 

రహామాధవుండు "లేంగల,తో మందిరమునకు జేర 4 దోరవుశ_క్టికా-౨౦ 884 

న. అంత నమ్మందనున్న మందయానలు వేణునినాదంబులు చెన్రులుపండువులు చేయ 

సత(రంబ "లేచి యడవులనుండి తమతమబుడుత్రలు వడి నరు బెంచి రనుసంభ్ర 

మంబునం గుమారరూపంబులనున్న యమ్హాయామాననకుమారుం దమకుమా 

రుంగా భావించుచు నాపరబ్రహ్మామునే సుకుమారకరద్భయంబును సారించి 
గమె_ల్తికొని నిర్భరాలింగ నంబున సుఖించుచు గాకన్నే హంబునలో నిముడక 

నిబ్బరంవుగుబ్బలు చేహ బ్రవాహంబువలె గాజు నమృతమునడవున స్వాదు 
వులై యాసవంబుచందంబున మత్తుగొలుపునపొనమై వెలయునాథీరంబులం గుడిపీ 

యువలాలీంచిరి. రా జేంద్రా,! యిట్లు శీకృన్లుండు తానే యందణకుం గుమా 

రుండై త్వత్తద్వ్వర్తనంబుల నిరువమానవ్రమోదంబుగల్ప్చించుచుం గ్రైోవులమే 

పుచు సంబెప్రాద్దున నింటి కరుదెంచుచు నుండనాతల్లు లుల్లాసంబునం దమతమ 

తనయులకు నలుంగు పెట్టి జలకము లాడించి పరిమళ చందనపంకంబుం బూనీ 

యలంకరించి రవమాతిలకంబు పెట్టి యంతయు నువలాలింవ నలరుచుంజె భేనునులు 

తమయం బారవంబుల. గ్రైవులంబిల్సి దాపునకుం బరుగె_త్తినొచ్చిన లేంగ్గలు తమ 

తమవత్సంబు లనియే తలంచి వానియొడలంతయు నాయశుచు నమృతమయవయ 

స్పులం జేంపీ గ్రోలనిచ్చె గోవులకు వత్సరూపుండై గోపికలకుం గుమూరరూపులై 

యున్నయా వెన్నునివయి నువలాలించుట మొదలగువూతృకృత్యంబులు యథా 

వూరంబులుగ నుండె విశేషించి న్నేహమొక్క_టియే భేదముగానుండె మజీయు 
శ్రీకృష్ణునకు వీరు నాతల్లులని వీరికి నేయమారుండ ననునీమాయానటనము 

+ 

విశేపించియుండెొ నంత. ౨౫ ; 835 

ఉ. మందవసీంచు గోవకులు $ మాధశు నాత్త్మసుతాళికం'జ నె 
న్నం దమిమించ జూతురు షోనంబును బుత్రులు కృష్టమూ ర్షులొ 

టం దగ వారియందును' గశడంగికు మోదము నిత్యవృ య్ 

సౌందుగ నొక్కవత్సరముం $ బుచ్చల నొస్పి రతథ్యపేత్తలై. ౨౬ - 886 
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మ. వనమందు! మణీమందయందు నొకండౌ $ వర్షంబు శ్రీకృష్ణుం డా 
తను వత్సంబుల వత్సపాలకులంగాః $ దానే వినిర్శించి కొం 

చు నిదే హేతువుగాంగం గేళలిసలివ౯ $ శుంభ౯ా మవామాయచే. 

తనె యెదాటుదినంబు లే కొొటుంతేం గాం దద్వర్ష ముక నిండినన్. ౨౭ 837 

మ. ఒకనాం డాహరి రాముడి కుతుకం 1 బుత్వాహాముం బొంగ6 గా 

నకు వత్సంబుల మేపంగాం జనియె నంశత౯ బర్వత్ “త్తుంగళ్ళం 

గకఠోరస్థలమందు నొప్పు మృదువా 5 ఘాసం బొగి౯ మేయుగో 
నికరం బ త్తి మంద చెంతం దృుణముక్ స్ట నెమ్మిం దినం గోరుచున్. oy 8838 

క. చరియించు వత్సములనుం, బరికించెను వానింజాడ $ వాత్సల్యము ని 

ర్భరమౌాటను 'చేహములను, స్మరియింవక గోవకులును 4 జక్క_ నిలివినన్. ౨౯ 

క. నిలువక వరుగిడు వేగం,బులం బదములు నాట్లు “"ంండుకవోలెం గనంబడ౯ 

జెలయుచు మెడలను మూంస్రరృముల వంచికడంగి వాలముల మోరలనున్ ౨౯౪ 

ఆ. పయికినె ల్సి మజియు6 1 బటువుంక్పతులు దగ 

బొదుగునుండి న్నహామున సృవించి 

పాలు కాటుచుండం 4 బథ మెంత దుర్షమ 

మైన లెక్కగొనక 4 యరుగుదెంచె. ౨౦ 841] 

న్ఫీ సీ. గోవర్గనాచలకకూ టమునుండియె దిగివచ్చి వత్సముల్ $ తిరుగుచుండం 

గనుంగొని మరల 'లేళగల నీనియున్న ను బూర్షవత్సములందుం శ బొలుచున్నేహ 

మున వానియంగంబుశలను జక్క_నాకుచుం బాలం ద్రావించె గోశవకులు వానిం 

బోవకుండంగ నావథబూనియుం దమ శ్ళమ మస వ్యర్గంబాట శ నధికలజ్ఞ 

లే. యట్టికోపంబు నీరెండు 4 మిట్టివడడల, నడువ దగనట్టిమార్షమున౯ శ్రామంబు 

నందుచు౯ వచ్చి కేన ప్రులయంతికమున, నున్న తమసుతులం జూచి  రొక్కమొ 

క్ర, శ్ర వయును గ్రుధయును గస్ట్రము, నవరిమితముగాం6 జెలంగశనా బాలుర న [గిని. 

నే వనికిం నొట్టగ వచ్చియు, నప్పుజే వారలను జూడ .$ నతిమోదంబున్. 3౨౪ 

క. మనమున జనించి యిముడక, తనయంతన తానె పాొంగ 4 దనయుల నాలిం 

గనముల మూన్ధాఘ్రాణము లను వర్ణిలంజేసీ రో యిీలానాథమణీ! 33 రిక్త 

క. -ఈరితి నోపకులు గోోవారంబు నపత్యములను $ వత్సంబులం చెం 

పాెరెడుముదమునం గనుచును, జేరి వరీరంభణంబు $ చేసి కడంకన్. 33: 845 

తే. ఎట్టశేలకు వారి న దెట్టో వదలి, వారినే స సృరియించుచు శ బాప్పవారి 

కన్నులను గ గృమ్మి ప్ర వహీంపఠగా వెడలిం, -వ్రజమునం గట్టు గోపాలీవారము 

క. గోవికలక్సు నోవ్రలకును, జూపట్టిన ప్రే మభరము 4 సొరిదిం 'చెరుగుటక్ [నకు. 3౮ 

"వే పరికించుచు రాముం; డీపగిదిం 'బాలువిడిచి $ యిట్లున్నతణీన్. ౩54 .. 847 
Ci ం-భాగ నానా 14 



100 శీ) తౌండవకృష్ణ భాగ వతము [అ. 

oir వ్రంతటి ప్రీతి యిట్లీ బాలకులవయిం ్రతినిమేషము వృద్ధి శ బరంగుచున్న 
దిద్ది యేమని హేతు '4 విందుల శేదని యూహాంచి తెలియక 1 యుల్ల మందు. 
దలపోనె నిట్లు మందను దగువారికి నాకును వను చేవవనందనువయిల 
బితియుండుట నై జకమే తలపోయయ నఖిలాత్మకుండౌట 4 నర్ష మె యది 

తే. యక్సై గోవతనూజు లకయందు. బ్రేమ 
మతిశయం బగుచున్న దే $ యద్భుతం బె 
యగు నిదియు దీని కేపాతు$వగునా? మాయ 
యిద్షియెచ్చటిదో నాకు 4 నెలుగరాదు. ౩౬ 849 

క, సుర లొనరించిన మాయయ, నరమాయరొ "తేక యసురోనాథకృతం బై 
వరలొడిమూయయొ యివి గా, వరయల నానాథుంజై న 4 వారిమాయ యగున్, 

క. అదిగాకయున్న చో న్నిట్లిడి నాకును మోహ మొలయ 1 నెటుచేయు? నచే 
. యదిగాదు హరి యొనర్చిన, యదియే యగు ననుచు నెంచి $ యారాముండున్. 
క. తనతోడిబాలకుల వృత్సనికరమును క్ఞానద్భప్థిశనంధించి కనుం 

గొని యందణు వై కుంఠుం, డనియే యొజీంగక్షా సమర్గుశడౌట నతండున్. ౨౮ 

- రా 
- హరిదిక్కు 'మొగమయిశయఖి లేళ్వరా! వత్సము లివి మౌనీంద్రాంగోగములని బాల 

కులు వీరు బేవాంళశములని "'నేనెలులసదు నింతకుబూర్వ మే $ యివ్పు డన్న 
నివి మునులేయని 4 డివిజులుపీరని తోంపకయున్నా రు $ తోయజాత! 

_._.యీోా రెండువిధముల $ నెలుంగునట్లుండియు నీవొక్క_రుండ వే $ యిన్ని యనుచుం 
"తె, గనుంగొనుచు నున్న వాడ నిశక్కముగ నన్ని 

యునగు నీవిట్లు 'వేర్వేణ + నుండు'బట్లొ 
" పలుకుమా యన్నవిని యవ్హు 4 ప్రభువు సంగ 
౯. హముగంటబెలివీన నాఠరాముం $ 'డాత్మ నెజీంగ. 3౯ 
“చ. సరనీజసూతి స్వీయమగు 1 సత్యవదంబున శేగ నచ్చటకా 
' హరియుం జతుర్తుఖుం డగుచు $ నాత్మవదంబున నుండె నాతనికా 

సరనీజనంభవుంజె యని $ సాాంతమునందుం దలంచి ద్యార్థ్సులుం 
బొరంబడ నీకత్రాయం ద్రవం జొప్పడ వే నురలెకా వ్యథాత్తుం డై) 9 

చ, శ తధృతి వత్పభబాలకుల 1 శక్టిచెలంగంగ దాంచిపోయి పే 
౨ గ తిరిగిరా స్వమానమునం $ గాల మదయ్యుం దృటివమాణ మ్ 

ద్భుతముగ మర్హమానమునం $ బోల గణింవల వర్ష మయ్యె న చ్యుతుడు వయస్యులం గలినీ $ సొంపుగం గీడయొనర్చు చుంజెం చాన్. ౪౦ న న్ “ద్రవాసియాకస్స స్థానం కత్రస్థేా శౌరిణా మోహిై న్ర్వ్వరపాలై శ్చ పరిభూతోన్య వర్థత * అనునధిక 'పౌఠమున కిది 'తెలుంద. ఈళ్ళోకము ఆంధ్రాతురము ద్రి తభాగవతమునం గానళాదు, . 



౧౩.] దశ మస్క ౦ధ ము. 107 
చ. అది గని మానసంబున మోవోద్భుత మియ్యది గోకులంబునం 

దిదివణు “కంద ఆఅర్భకులొ 3 యొన్నియొ వత్సము లంద అన్ని యో 
యదనున నాదుమాయ యను+నట్టి మహాశయనంబునందో నం 
బొద లెడు నింతదాంక నొకీపోలిక లేవ లేచెలుంగుదున్. ౮౧ ర్ 

సా పీరెవ్యారలొ యెందు నుందురొ యిటక౯ా $ వీరుండ నేహహెతువో 
(ప్రారంభ ౦బున నేను మాయగొని యె $ టచ్చోట నుండంగ నే 
వారిం వేనీతినో యిటకా దగుదు రశవ్యా రెందజటో యందే 
చేరెం గ్రైవులు నన్నియే మజియు నీ 3 శ్రీకృష్ణుతో నాడుచున్. voy 856 

తే, వత్సరంబయె నే దాంఛి + వారు వీరు 

గారు శ్రేవులునుం గావు 4 వారె వీర 
లగుదురో కారొ యనుచును 4 థా్యాననిష్టం 
దలంచి వర మేపి దాని సత్యమిది యనుచు, ర౨౪ ' రర? 

క. తెలియంగం జాలండయ్యె౯, బలుభ ంగుల వివిధలోళకళశవారము సోహం 
వ లలింజేయు విమోవాుని, జలచేతణు విష్లుమూాంర్డి ? ళతధృతి యిట్టుల్.౮ 3౪ 

క. మాయామోహితు చేయం, గా యౌావచ్చ క్రిం జూపి + కడకు హారిమువా. 

మాయామోాహీాతుం. డయ్యె౯, చేయం జాలండు హారి వోశీకృతుగాంయగన్. రర 

నీ, అంధకారవు రాత్రిశయందు నీహోరంవుం 
దమసును బగటియంీదు మిణుగుటుప్పు 

రును ప, కాళముం దమోశరుచుల నవ్య్వానియం 

దును గ్రుమంబున నడంీగునటు లొరుల 

మాయలు శ్రీవిష్టోమాయలోన నడంగుం 

గాని స్వకృత్యంబు $ గానంబ అటుపం 

జాలన్ర చతురాన్యుం $ డోలి జూచుచునుండ 

వత్సంబు లన్నియు + బాలకులును oe 

ఆ, దట్టే జంబ నీరద శ్యామతనువులు, గ్రాలుచుండ నాల్లుగకరము లో "కం 

గాంతులిను వీతశకౌశేయవ స్త్రంబ్కు లమర మకుటవరము 1 లలరుచుండ. ౪౬ 
క, కరముల సుదర్శనంబులు, దరగదలును బద్మములు నితాంతము వెలుంగ౯ 

_ నిరుపషమమణికుండలముల్క ధరియించి యనర్భవోర 1 తతు 'లెదలం దగన్, ౮౬౪ 

క, వనమాలికలొగి మెజయం, గను శ్రీవత్సప్రభాభి 1 కలితాంగదముల్ _.. 
. కనంబడ శంఖపువట్రువ, తనమునం దగురత్న నలయశతతి మెజియంగన్. రో౭౪ 



108 శ్రీ, తౌండవకృ్ళష్ట్ణ భాగవతము (అ. 

స. పదముల నూపుర$వం_కియుం గటకముల్ రాజిల్ల౭ గటినూత త్రీ గరమ్యురత్న 
స హర కస్టం వ, కాంింవ మజీయున నేక రశమ్యత్ముభూప 

ణములురాజిల్ల మోన నృథునీసడేం చెడు నట్టిరూవంబు లోయ్యదనునందు 
ననుర నాపాదో త్తమాంగము సక లావయవములకా భూరిజ1న్నార్టితసుకృ 

ఆ. తాభిరాములై న 1 యట్టిభ కులు సమ, ర్పించినట్టివియును $ నంచితములు 
నవ్యుములును నైనీభవ్యో త్త తవుతులన్సీ, దళములం దగువారోతతులు పర్వ. ర౯ 

క. కనంబడిరి వారిమోముల్క, ననూనచం ద్రి, క్ష హాసించునట్టి & స్స్ తము లొ 
వ్చెను వానిం జూడ భక్తుల, మనోరఫంబులను గార్చ 4 3 మది నెంచి తగన్. 
సత్త్వ్వగుణము దాల్ల 9 సర్వంబుం బాలింప, నెంచినట్లు వుణ్ియు 1 సెజ్జనై న 

యాశేటామ్యృ్ట $ అలరించి భ' కులు కాంతులను సృజించూగకరణి తోయ. bry 
స. ఈరితిం జిలునవ్వు 5 లేపారం గ్రీగంటిచూవులు చెలువార $ నోభిలుచును 

గనంబడి ర త్తణ్ వనజాసనుం * జైనతాను మొదలుగాంగ $ _నసంభముదను 
కంల చరాచరముగం దగుభూతాళ మూ _రిముంతంబయి $ న _రనముల 
గానములను మణి 1 గల్లునానావిధప రికరంబులతోడ 3 నురుముదమున 

లే. వారి నేవించుచుండె సోబ్బంగి నణిమ 
"మొదలుగాం గల్లునై శ గ్షర్భగీములు నెనిమిడి 
మాయలో నగుశ కులు 5 మణీ మహత్తు. 
'మొదలుగాంగల్లు నాత _్రే ములు గణంప. ౫ 866 

క. అరువదినాలు గటంచుం, బరరౌడు నవి(యును వారిః:$ బరి" పెస్టిం' చకా 
గర మరుదుగాంగ మణి య, _త్తరుణంబున నద్భుతమనం $ దగియుండంగన్. 

నీ, వోభకం బనందగి $ శోభిల్లు కాలంబు పరిణామేీ వాతువై * పరిగణింప 
బడెడుస్వభావంబు స్ట వాసనోదగోధక మైనసంస్కారంబు 4 $ నళ్లు కర్త 
హపాతునా కామంబు $ నెన్నం దత్త _త్తీనుప్రా, _ప్పకిం గారణమైనకర్ర [మహతి 
మును గుణంబులు న స త్త (ముఖములు * వేశ్యలు స్వమహ త్వ మాపశేళ్వరుని 

తే, మహిమమునం గుందునొంద వి గ్రహము లొవ్చం 
దాట్బ వారిం గొల్చుచునుం డెం 5 దగినరీతి; 
వారు మణియు సత్యజ్ఞూనకవంతము లయి 
యతి యానందము లగు చదేేహములః దాల్చి. ౫౩ 868 

క. ఉపనిషదత్సు లనందగి, యపరిమితభ వార్ల వమ్తుగనందు మునుల క్షు 
 గ్షుపరమపావనులకు నే ని పరీమీంపంగరాని $ నిర రృలమహిమన్. ౫౩4 880 
'. అలరుచునుండి రబెవ్వనిి యలఘుతరో త్తే త్రేజమునం ఓ జీరాచర మెల్లకా. 
. వెలుయగుచునుండునొ తాద్భృళ్క జలజేతణరూపు లగుచు $ సంతోషమునన్. 
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ఆ, వరంగుచున్న యట! బాలకులను గాంచె, వత్సములును వత్సకవారపాల 

కులను ద్రైహామయులోజ లజాసను(డు చూచి యింత యనంగరానిశసంతనమున. 

తనదృష్టిని మరటించుచుం దనయింద్రియదళ కము మది 3 తద్దయుం జెస్టల్ 

గనకుండంగ నలుమోములం గనయడు పురదెవత యనలగా నట నిళ్ళెకా. ౫౬ 

వ. ఇవ్విధంబునం దర్క్శమునకు గోచరంబుగాక యసాభారణం చై మహిమమునం 

బరివూర్ల్యం చై స్వ, కాళంచై నిరతిళయసుఖాత్త కంబై బబ బ్రకృత్యతీతంటై (వత్యే 

తమూదప్రమూణంబుల గోచరంబుగాక, తద్భిన్నం బొక్క_ండు లేదని యువనిష 
ద్వాకేర్థంబులం చెలియంబడుచు ' ననంతంబునగు శీ బ్రీకృష్ణవర బ్రహంబు నెడ సర 
స్వతినాథుండు మోహ మొంది తత్స (రూవలేశానభిజ్ఞుండై 'యేమియుం దోంపకే 

యప్పర మార్థమును జూడనైన నళక్తుం డై కలంతపడుచుండ నవ్విధం బెణీంగి 

పరమేశ్వరుం డగువాసు చేవ్రం డాత త్ర, మాయాతిరస్క_రిణిం దొలంగించ్యె హరి 

యమ్హాయాతిరస్క_రణం వొలంించినంతన విరించి మృతుండు బ, బ దికిలేచినచందం 

బున దెలనీకొని యిం ద్రి యంబు లెల్ల బావ్యోర్థవిషయంబులం 'చరికింవ సమర్థంబు 

లగుటయు నల్లనల్లన( గన్నులు తెజుచి తన్ను నీజగంబును జక్క_6 గనుంగొనియె 

తత్త ణంబ దశ దిశలం గలయంజూచుచుం చెక్కండ్రు జను లువజీవింప నాథార 

భూతంబులుగా నలరువలు చెజుంగుల వృమంబుల స నిండి యెొల్లయెడలం బ్రియం 

బావహింవంజేయం ' జాలినబృందావనము నెదుటనుండం గాంచె మటియు ౫౯ 

చ. వరమేశుండు వనీంచియుంట గతలో$భ కో కో ధముఖ్యంబు ఖీ 

కరమయ్యు౯ సుఖదంబుగా నలె నాగశాంతార మాకాననాం 

తరమందు౯ నృమృ గాదు లెల్ల పుడు నిత్యం బై న వై రంబుతోం 

దిరుగం జాలినవయ్యు దాని విడి తృ ప్పిం గ్రే విత్రంబు లై. ౬౦ a 

క. ఇ్రతరేతరంబు గూడియె, జతనంబున నుండె దొంటోచందంబున న 

త్సతతి౯ గోపకుమారక, వితతి౯ వెదకుచును గోవ వెషము వెలయన్. ౬౦౪ 

క. తనకరమున దధ్వన్న ము, కనంబడుచుండంగ సాటి$గన కద్యయ మై 

యనువవము మనంతమును నిం, తనియెఅుంగ౯ 'రానిదియును1నై యచ్చటన్. ౬౧ 

క, తిరుగుచు మాయానటనా, దరమునం దగుకృష్ణరావ తద్న్రవాము. నా 

పర మేస్టి. కాంచె నేత్రా,త్మర మానందాశ్రు బిందు$కలితము కాగన్. ౬౧ 

క్ర కీనినంతనె ననవావానమునుండి సత్వరమ. ద్ $ భూమివయిని గాం 

చనదండమట్లు గాత త్రేం,బును దగులంగ వై చి నాల్దుముకుటా గ్ ములున్. ౬౧౪ 

(క 

రె, 

చ,  వారివదపంకజాతముల $ నల్ల న దాత నమస్కరించి వై EY 

బరంగు ముద శు బిందుసమావాయము చే నభిమేకకార్యము౯ా 

. జరవె ; రమాథధిహథువద సారసయుగ్యము మోద నెంతొ యా 

దరమున శీర్ణవం క్తి క్రినిడి $ తత్సటుండై మతే లేచునంతలో. '౬౨ 80 
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క. మరలంబడు మజణీ లేచును, దగ్గరపడి వడు మరలమరలం 1 దన్మహమంబు౯ 

స్త రియించును స్మ రియించుచ్చు మరలం దత్సదయుగమున + మ _స్తకములీడుకా.౬ 3 

క. మెలమెల్ల లేచి నయనంబులం జక్కంగం దుడుచుకొని ప్రభు శ్రీ కృష్ణుకా 
దులసీదామవిభూవణు, జలజాతుని నళ్లుచూచి 4 సాధువినీత్న్. ౬3౩౪4 83! 

తే. కంధరము వంచి చేమోడ్చు $ కడలుకొనంగం 

దనువుకంపింప భక్తి గశద్దదికం దగిన 

వలుకులొవ్చంగ స్తుతయించెం $ బరమనిష్థ 

శారదా ప్రాణనాథుండు $$ శెరిం గనుచు. ౬ర 592, 

= ఎట్ట వస్తూ 

పదునాబ్దవయ థ్యాయ ము. 

శ 

-అ౦ బహ శీకలన్లాని స్తుతించుట. థితా- 

నుతికిం బా త్ర, భూతుండగు $ విష్టువ వీవ వరాత్చరా! లన 

సమదేహా మెంతయును 4 గ్రాలు దటితృమనస్త్ర స 'థఛారణం 

నువమవిత నొప్ప రుచి? ౮"మలకుండ లముల్ కలావయు 

కిని గురిజల్ ముఖంబునకుం $ గేవలనూత్నరుచికా దనర్చంగన్. 688 

ఉ. కాననఫుప్పవోరములు $ కంఠతలంబున నొపవ్పుచుండయగా 

నూనిన ప్రీతి హృస్తమున $ నోదనముకా దథింజేర్చి ముద్దగా? 
బూనికం జేసీ వట్టుకొని 5 బుజ్రటకొమ్లును బెత్పము౯ మృదు 

స్వానము చేయు పెణునును $ జక్క_ని భూవణ రాజియై తగన్. ౧ 594 

రే, మృదుపదసరనిజయుగ్భ బు దగా గోపాల రాజీ వుత్తుండవు mec 

క్వగాా"వెడు పరమేశ గరునకు, నవయునకు౯ా నీకు నతు $ సల్పుదు భ_క్టీన్, ౧ 

సీ. దేవదేవా! కృషపాోధీనుడవౌట నాయందలికృవచేత $ నాత్తయందుం [లియం 
బొదలు నిచ్బాయోాగశమున గ హియించిన య;ోరూపముమపహా త్త ఏకమేను దె 

జాలను బరిళుద్ధుసత్త్వాత్మ కమయి యాత్మసుఖానుభవరూవీమహీమ వెలయు 

నట్టి నీరావమాకహాత్త కంబు చి_త్తనిగ హము గల్టినమవో $ మహిములకును 
ఆ. చెలియ దరముగామి + వలుకంగవలయున్నే మేను బ్రహనయ్యు $ నించుశేని 

యంతరిం ద్రియ మగసోనట్టి మనస్సువేం చెలీసీకొనంగం జాల 4 కలనినాండ. ౨ 

Ef జ్ఞానానందమయం బగు, నీనిర్మలరూప మిట్టి $ నియతిం గనునటం 

చూనిన శ్రద్ధ నెఖుంగం, గా నెటుళక్యంబొ యెజుంగం $ గాం జాల విభూ! ౨ 

“. జ్ఞూనసమార్జన మవు డిం తే నాయాసంబు నొంద$కే తమతమవా 
స్టానములంటె వసీంచుచు, మౌానిపసంకీ _క్రితము ప్రశమదదానము నై. 24 838 

'తనరారు. భ్ వచ్చరితం,బును గాయికవాచికములం 1 $ బొలుచు ప్రయత్నం 

లో 29 

బ్ర శిరి; 
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ఖ్ 

బున మానసిక వ్యావృతి, దనివారంగం6ం బూజచేయం 1 దగువారలకు౯ా, ౨౮ 889 

క. జితుండవె యగుదును దేవా! మతిం దలయం ద్రి లోకములను 1 మణీ యెవ్యరిశే 
జితుండవు గా వెట్లును నిను, గతిగాం దలంచిననె లొంగతగలను మవాళ్తా! 3 

చ. అనువమలేజ మూని తేగుగనట్టి హరీ! స్థిరమైన శ్రేయ మి 
యను దగియున్న నీవయి నిరంతర మొవ్చెడు భ క్ల్షియందు నె 
మనమును నిల్పేే మనుజీమండల మొక్క_ట జ్లానలబ్నిశె వట ము “థా 
యనుదినము౯ా బ్రయత్నవడు 1 నారయ నయ్యుది నిహ్సృలం చెయా. 3y 90౫] 

ఆ. ఆప్రయత్న మెల్ల ? నవగతబీజమౌా, ఛాన్య మెంతపట్టుశేదలను దంచి 
నను బ్రయాస మొకండోోకను నళ్లు భ_క్తిని వదలి ర్నిత్తశ్రామము $ వడుదు శెపుడు. 

క. కనుకా భక్తిని దుచ్భము,గను దలంవక జ్ఞానలాభశకార్యుంబున చా 
నిని దోడుగాలం కొన ననువువడుకా జ్ఞాన మిదియె $ యమలవథంబౌ. ౮ 

ము. మును లోకంబున నిందు యోాగమహిమంకబుం గల్లుమౌనింద్రు, లొ 

య్యన యోగంబుల జ్ఞానముం గనియు సీయం మ్రిద్యయంబందోం దా 

రొనరం జేసీనయెల్లకర ముల బాశగొపవ్పంగ నర్సించి దా 
నన్ లబ్బంబగు త్వత్క_భాశ్రు తీయు దాశనంగల్లు సద్భక్తి చే౯ా 66 89:4 

ఆ, విళశ్యరాపకమయి $ వెలయునీయాత ను, జక్క నెటింగి సులభ సరణి సుఖము 
గాయం బరమగతిని $ గడుజవంబునం గాంచి, యున్న వారు నిర్భగరో_త్త మేళ, ౫ 

. శ్రీమనోవార! యపారిచ్చిన్న రావ! నిర్ద్ణణుండవైై తగిన నీ$రుగల మహిమ, 
మది మూడ నిరిషీయంబు నీరూవంబు వికృతిళూన్యము గాంగ వెలయు గానం 
బ్ర త్యావాతేం ద్ర యోవటలంబు గలవారికిని గోచరంబుగాం $ దనుట నిజమె 
యగుంజుమ్ము మణ్యుం నాత్ర” కార మైన యంతఃకరణం చెట్టి 1 తరుణవమందు 

నమరు సాతాత్కార $ మద్దాన నాత్మ వ్ర కాశాత్త కంబు గాథగ నెజటుంగందగు. 

గనుక సామాన్యులకు నెలుంగ6 దగకుండు నత్యంతనిపుణు లై నట్టివారు 

భూపరాగంబుల $ వోోమంబునం గలమంచుకణంబుల 1 మజియు దివిని 
గననగు నతు త్రకగణముఖము లయిన కిరణవత్సరమాణు4పరికరముల 

తే. నైన బవుకాలమునకు మహో ప్రయత్న,మునను లెక్కింపంగల్లుదుశరనిన ననంగ 
వచ్చుంలగాని యీవిళ సంబుం1 బాలనంబు, చేయం గ ల్యాణసుగుణ రా$జిని జెలంగి. 

క. అవతారమొంది యిట్టులు, 'ప్రవరతనూథారివగుచుః $ భాసిళ్లైడు నీ 
_. దువిమలగుణము లవిన్నియ, యనునని సాథారణముగ 3 నైనగణింపక్. ౬ 897 
కు అలవియె కాదని వేలుగం బలుకంగ వలెనే తలంవ $ భవదమలగుణం . 

బుల లెక్కింవంగల మని, తలపోయక శళక్యమె యని$తలంచి వినీతిన్, ౭ -: 898. 

క. ఆవిలవుతి వేజొండే, భావింవగ మాని నీదుకభ వ్యకరుణయే 

ce 
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యేవేళం గల్లునో యని, యా వేళకుం గాచియుండి |) యతిశయభ క్రిన్. ౭4 899 
తే, వాబ్మనఃకాయములం 'చేయుశవ్యావృతులును, నిన్నె వూజంచుచులా బ్రౌస్టోనికృత 

ఫలము నొందునాన కిని $ బాజందోల్కి సంభవించినదానని 4 సంతసమున. (కర్మ 
క. పారిదయ యని పొందుచు నీ, ధరణికొ జీవించునతయ + శా ము _క్రషదం 

బు రహిం బొందంగ నర్హుండు వర మేళా! యగును పేఖువథమున నగునే? ౮ 
జగదీశ! నాదు దార న్యంబుం జూడు మాయాశనంతులకు మాయిపై పలలసచు 
బరవమాత్మవై మటణ్ 4 వరిమాణరహీతమై నట్టి పై భ వమున $ నలతుచుండు 
టను ననంతుం డనగగను ఖార్టలినో "ందుచు నగుదుగ నున్న సీీయండు నాదు 
తుచ్చమాయను బన్ని కతోయునట్లుగ వై భభముజూవం బూనిననవాండ, సీదు 

ఆ. సన్ని ఛానమందు $ శ_క్తిగల్టీనయట్టు, లిట్లుచేయంబూన $ నెంతవాండ 
నగ్ని వెడలుజ్యూల $ లగ్ని ముందట సంత? నే నకంచనుండ + నీదు దిని. జా 902 

క. నేను రజోగుణజన్తుడం గాన జగత్క__ర్హ ననెను $ గ ం్భంథ్యమున౯ొ 
గాననికన్ను ల వేణు, నేనొక వృభుండ ననెడిరోనిట్టి గేలియమిన్. లా 908 

ఆ. దురభిమాన మూని $ తోంచినయటు కార్యముల నొనొప్చ నన్ను ఢీ గలుషహరణ 
నీదు నేవకునిగ 4 నెటీనెంచి కరుణార్డ ), దృష్టిం గాంచి సైవు మోాశ్! యిప్పుడు. 

క. నాతవ్పులం దలపోయక్షు, మోతం డ్రీ! యనుచు 'టేయడి $ యయుప్పాంెగము న 
య్యాతతభ _క్రివళంబున, నీతీలున మజీయుం బలె 4 నింప్రగులుకలోన్. ౧౦ 

సి. బ్రవాండ రూవవిగ గ హాముగల్లీన నీవు నీశోయండవె యందు పేమొ దేవ 
ప్రుకృతియును మహత్తు $ పరణ నవాంకార మాకాశ వాయువు? లాకొనజల 
భూములు ననునివ్వి $ పొరించారి నానరణములు'గా౭గల్లు నంరోడ మనుసుటము 
నం దేడుజేనలేయంత చేవాముగల నేనేడ? యిట్టిగకణిం౧పరాని 

లే, యండముల వేని రోమకూ1పాళియందు. 

దిరుగుచుండు గవాతసుశషిరములందోం 
దిరుగుషగమాణునవ్రులువో లెం * బరిమితీయను 
నదియె "టేకుండు నీదుమీవాత్స మేడ? ౧౧ 906 

చ. ఉదరమునందు నున్న శిశు $ వొక్క_తణీం దనకాలం దన్న న 
య్యాుది యొకతప్పుగా జనని $ యాత దలంచునె? యున్న దంచుబే 
నిది యనులోకబా_ర్హలకు 4 నెన్నంగ గోచరమా చు స్థూల మో 
యది యని సూత మిద్దియను;నట్టి జగద్వ శ్టివవోరపాత్ర మై. ౧౧౪ 907 

త్తే కార్య కారణములను లోక ప్రవృత్తి చేత నెన్నంగంబడు వ నూజాత మెదియు 
నీదుకుశ్రీకి లోపల $ నెగడు? గాని, వెలువల నదొ"క్కకై నను? గలదె బేవ,౧౨ క. కనుకకా. నీకువీస్టుండ, నని, నాయీయాగసంబు 4 నతిశయకరుణకా 

గని నైరింపు మధోతజ్క, వనజామా! ప్రళీయమగు నవసరంబందున్. ౧౨. 909 

cin 
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వనధిజలంబులు జగముల, నెనసినవూనిక౭ జెలంగి $ యేమాత్రం బై 
నను నిల్క_డ లేకుండంగ, నొనరిచి యొండొంటితోడకనొగిం గూడంగన్. ౧౨౪ 
ఆమవోజలమందు నారాయణుని య్ముదరపు నాభినాళంబున 4 థాత పుళ్లు 
ననెడు వవవారమడి మిథ్యశయగునె! సత్య, మగును నీవలననె జన్మ 1మందినాండ,. 

నారాయణనూనుండ వే, యారయ నీవౌదు వేమి $ యగు నా కనుచుం 
శ్రిరమణా ! ప్రశ్నింతువా, నారాయణుం డనలో నీ వోనగ నొక్క_టియే. ౧౩ 

సకలదేవా ప్రవీ_ర్హకుడను కావున నారాయణుం డను+నామ మయ్యు 
నారమునకు నయశనమ్హు నీవలననే కలుగుటం జేసీ యాళఖ్య యదియయ్యు 

నఖిలలోకములకు $ సాతీవి గావున నట్టినామము నీకు 1 నయ్యె; నరుని 
వలనం బుట్టిన యిరుగీవదినాబ్దుత_త్త (ముల్ జలములు నారసంోజ్ఞ దగు నవి 

. యయనములుగ నగుట 1 నయ్యె నారాయణా 

హయ మటంచుః గొంద 4 అందు రద్ది 

నీదుమా_ర్తిబైన $ భేదంబున సమన 
యించు నఖిలజగదళధిళ! విష్ణు. ౧౩౪ 918 

కన నపరిచ్చిన్నం బై, తనరారెడు నీదుదివ్యగతనువునకు జలా 
దినియతము వరి శ్భెదం, బును నగునీకల్పనంబు 4 పోలం దలంపన్. ౧౩౪4 914 

నీమాయా మో గంబున, నే మహిం జెళ్లెడిని సత్య మే యది దేవా! | 

భూమానందుండవు జగ, త్సా్వామివి నీవాట సర్యోతనునులు నీవా. ౧౮ 915 

జగ డాశ్ర్రాయం బనఠీజాలు భ వద్వపు వదిసత్యమగు నేని $ యాదినాకుం 

గనంబదడరకుండ6గం 1 గారణం బే మొకో *కమలనా శై కమాీర్లమున నేను 

జలముల శోధించి 4 యలనీదురూపంబుం గానక మగిడి స్వస్థానమునకు 

నరుదెంచి తవము మహా _త్తరనియమంబునను బేసి తపుడె నాశకును గనయిడెం 

గనుక నీదుదేహశమునకు టేశవి శేష్కమున విభాగము తగు 1 ననుట కల్ల; 
మాయం దగులకుండ$మమ్లుం బో చెడుదెవ, యాశరిరముననోయొసంగం దలంచి. 

అవతార మొందితివి చేవవరా! యాతరుణమంచె + బయట స్ఫుటముగా 

నవగతమగు నీజగముకొా భవదుదరములోన నున్న భంగి జననికిన్. ౧౫4 917 

కసయబజచుచు మాయావిల,సనముం బ్ర కటించితివి వి;శాలమహత్వం 
బునం దగు నారాయణుండవు, గనుం గీ ర్రింంంగంబడెడు 1 భునుడను నీవె. ౧౬ 

మనయిరువురతో వెలుపలం గనంబడుచున్నట్టి యీజ$గం బెల్లను గు 

జీని గనంబడుచున్న దిదే, మనవచ్చును? నీదునూయశయగు నిది యెల్లన్. ౧౭ 

చే. జఒకయనోద*ి కాదు నా $4 కొగిని గానం 

బజఅచియున్నాండ వెట్లనం 1 బ్ర వమవమందు 

తాం-ఫ్రాగంలా5్ 
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నొక్క_రుండవ్రగC దోం౭చితి 1 వక్క._జముగ 

వత్సముల బాలురను నేను 4 బాలీళతను. ౧౭ 920 

క్ర, ధరణీధరగహ్యారములం బరికింంంగ రాకయుండ 4 బంధురళ క్రికా 

బర మేళ! డాంచితిని ద, _త్పరుణంబున బాలవత్సీతనును లలరయన్. ౧౭౮౪ 92] 

నీ. వెక్కండ్రుగాం దోంచి 4 యెక్కు_డుళ_క్టిచే నగపడితివి మజీ ౪ యం లెకాక 
బాలురందణు చతుశర్భావాున్రులం దగునట్టు లొప్పితివి నే $ నఖలలోక 

ములు నుపాసించితి ౪ నెలమి నోచేవేశ! యీవిధ మెల్లను 4 భావమందు 

దలపోసిదూడ నీడై (త్రపర బ్రహ మగుదు వీపె యను$నట్టి నిశ్చ 

లే, యంబుగలుగకయుండునే $ యంబుజాతు!, నీస్వరూవ మిట్టిదియని$నెట్ నెలుంగం 

దగనివారికిం బ్రకృతిసంస్టతం గనంబడు, నట్టు లో"నరిచి యొకవిలాీసార్థ మావు, 

క. అమరం నాత్మ స్వాతం, త్ర స్థిమునక౯ా నీమాయ స్పష్ట్ర 1 మగునట్టుగం జూ 

వీ మజీయు సృష్టికి నే నని, కమలాషూ! పాలన మను+ కార్యుంబునకున్ . ౧౯ 923 

*క, హరి వగునీవని లోకో,త్క_రమును లయ మందంచేయలగాయ ద్ర్రంబకుం డౌ 

హరు డనియు మూ ర్లిభదము,ల రహీం దోయంగంబేయుకలతణమిదియా.౧౯(| 

చ. సురమునిమర్త్యులందుం గడు 4 శోభిలుతాపము లెత్తి నిర్భర 
శ్యారుండుగ భార్లన్రుండుగను $ జూనకిభ_ర్తగ నొవ్పుచు౯ బే 
శర! వళువయీజీవనభశవంబుల జన్మము లొందు కెల్ల భీ 
కరులగు దుష్టులం బొలవియం $ గా సుజనుల్ సుఖవ్భ లి నుండగా. ౨౨ 025 

చ. ప్రతులు చేయం జాలరని $ యెంచిగు యవ్చనిం జేయంబూని త 

చ్యుత! యని స్పష్ట్రమౌ; మహిను 1 మొ వ్పెడు నోఛగనంత! మయూోవర+? 

తృ! తను విదంచు నేరికిని 5 దథ్య మెలుంగం దరంబుగాని య 

ప్రతిమసురూప! ఇూూగతతిీ పాలక! సనీయవతారలీలలన్. ౨౦౪ 926 

చ. మనుజు. జెవండు లోకముల $ మూధనుం డిచ్చట నిట్టి కార్యముల్ 

పానరిచె నంచులాని యిటు 4 పూని యొన రె నటంచుంగాని యి 

ట్లనువుగం జేనె యత్నముల + నంచునుగాని మజీన్ని కార్యముల్ 
ఘనత నొనర్చెం జూడుం డని+కాని యెటుంగునొ యేనెటుంగంజూ. ౨౧ 927 

క, తలపోయ నీదుమాయా, విలసన మాక్తేచ్చరీతి  సెలయుట చేవా 

కలకాలము శ్రీడింతును, జలజాయత నేత్ర, మాని $ జననుతిపాత్రా. ౨౧ 92౫ 

సీ. అట్టుగావున నసత్యస్వరూపంబయి స్వవ్నతుల్యంబయి + సంతేతము ని 
ర_స్తమైనట్టి యాశప్రతిభాసము తేగంగ బవాంళదుఃఖాకృతిం 4 బరంగు నీజ 

* “సృహావివావాం జగతోవిధాన ఇవత్వమేషోంఠ ఇవస్రినేశ్రక” అని మూలను, “జగత 
స్ప ప్రాఅవామివబ్ర హవ. విధా నేపాల'నేశ్వమిప ఆం ల్యేవ్రళయే త్రిన్మేక్క ఇవ” అని వ్యాఖ్య. 



౧౪.] దళమస్క ౦ ధ ము, 115 

గం చెల్ల నిత్య సుఖమయ బో థాత్తుం డనంతుం డనంగ సం్రతతము కీ రిం [ను 

గనెడు 'వీయంచె వోఖ్యాతమాయా యోగమున బుట్టుకను లయంబును గనుచు 

లే. సత్యమైనట్లు చేతన శాలియైన, పగిది దోందుచునున్న ది $ వలుకులేల? 
నీ వాకండవె సత్యమై 1 నెగడి యాత్మ, శబ్బవాచ్యుండవై సుయళమునం దనరి. 

క. మును వెవృటినుండియొ యుండును గావున బురుషు డన గకడుంజెలయుచు నూ 

తనునివలెం 'బ్రాతయయ్యును, గనయడుచుం బురాణనాముకలన నెసగుచున్. 

స్, జ్ఞానసంకోచము 4 మాని స్వయం జ్యోతి యనంబరయుచు మజోయును ననంతుం 

డనంగ భానీల్లి యాశయఖిలంబునకుం గారణంబటౌాట నాదుర్టిం డనంగ నొప్పి 

శాశ్షతుం డగుటచేం $ జక్కని నిత్యళబ్దముగల్లీ నాళస్వభావ మెడలి 
యతరుం డనుఖ్యాతి $ నందుచు వివరిణామరపిాతుం డవగుచు + మహిమమొందు 

లే. కారణమున నజ స్తసుీఖ ప్రసిద్ద, నామ మలర నిరంజన+నానముభయ [డవు నయి. 

'మొప్పంగా౯ బూర్షుం డవగుచు 1 నొప్పి యద్రాయుండ వగుచు నుపాధిము+ కుం 

వ, అవమృతుండనియుం బ్రఖ్యాతినొంది యున్ననిన్ను. బృత్యగాతృస్వరూవమున 

గురు వనెడుసూర్వునివలన లభించిన జ్ఞాన నేత్రంబునం దెలినికొనువారు సంసార 
రూపానృతసాగరంబును దరింవం జాలుదురు ఆత్మసరూపు నాత్మస్వరూవునిగా 

నెటుంగనిచారల "కాయజ్ఞానము సాంద్రంబుగాం జీకటివలె నుండుంగానున 

నీజగంబు రజ్ఞుసర్పభ్ర్రమంబు చందంబునం దోంచు జ్ఞాననే త్రవిరాజితుం డారజ్ఞ్ఞ 

సర్ప భ్రమంబు నొందక డాని నిరసించి సత్యస్వరావం బిట్టిదని యెటుంగం జాలి 

యుండు మణటియు. ౨౫ 982 

క, భవబంధమోతుము లనం, గవజలు నీరెండు నరయం $ గా సత్యతకు౯ 
సువిమలవిజ్ఞానత కో యవనీశా! వేటుగామి 1 నాత్మ నెలుగుమా. ౨౫ 988 

నీ. నిత్వప్ర, మ కాశం $ నెగడుభాస్క_రునకుC చేజంబు గల్పింప $ బేజ మార్చ 

గలుగు నహోరా త్ర, త ములు 'సలుదృష్టి చెం గనంబడినను వ స్తు$గతిని నరయ 

నట్టివి కాని యశట్లరయ నఖండానుభవరూపు(డవు నిత్భ్టశపావను(డను 

నైన నీయందు నో యఖ'లేశ! వా_స్తవంబులు గావు కనుక నే $ భూరిభయద 

తే, మైన సంసారబంధము + దానివలన, ము_క్టియును జక్క. బరికింపం $ బొలుచు లోక 
దృష్టి. గమ్యంబు లే కానోయితేరము లెటు, కావు జ్ఞానస్వరూవ యోగమ్యుమహిమ. 

వ, ఆత్మ యందు బేహాదిధావనయు దేవాదులయం దాత్యాథ్యాసమును గల్పించుకొని 

పరమాత్మ యెందోవెలుపలనుండునని వెదకుచుందురు. కట్టా! యిట్టి యజ్ఞాలగు 

మానవుల యజ్ఞనము నమని యూహింవవలయు, ఈయ 'న్వేషణంబుం దలంప 

,నంతర్నష్ట ప్రవదార్థమును బహార్భాగమున వెదకుచందంబున నున్నదికదా. చిజ్జ 

డాత తృకంటైన శేహామునంటే జడవదార్థముం బరిహరించి "పెద్దలు చిదాత్మ కుండ్ 

వగు  నిన్నుందలంతురు. వా స్తవముగ. రజ్జు వొక్కచోయిడియుండ " 'డానిం 



ద్దీ 116 శ్రీ తొండనకృష్ణభాగనతము [౪ 

గాంచి యజ్ఞాండు నర్చమనితలంచి ఛభయంవడి యయ్యదిభు జగము కాదు రజ్ఞువని 
నిక్సయిందుకొను నంతదనుక దానిని రజ్ఞానుగా నెలుంగంజాలని యట్లు నజ్ఞా 
నాధ్య _స్హంబగు జడాత్ర భావంబును వొలలొింవక యాత్మ జ్ఞునంబును వాయు 
వాందం జాలండు. ౨౮ 005 

క. పరమార్థరూప మది య్యిక్కరణి౯ా జ్ఞనైకసాధ్యక$కం బయినను శ్రీ, 
వర మేళ! నీదుపావను చరణసరోజూత సు ప్రగీసాదలవమునున్, ౨౮౪ 986 

చ, అనుపనుయోగదివ్య ఫల $ మందనియాతం డచెంతకాల మిం 
తనివచియింవరాని విధి యాత్మ ను దాం దలసోనీయైన శ్ర, 
త్యనుమిత మై యపారమయి 1 యత్యమలంబును చావకంబునె 

రా కనంబడు త త్త గ్షముం దెలియ 4 గాం గలంటబే వర మేళ! వారి! ౨౯౬ 987 
క. కావున! శ్రీగోపాలా!, యీవవున్చున నేని పశువు 4 లింక నవేవో 

యాౌావర్ష ములంబే భవ్క మేవిధి నాశైన నందుశనే నమలనుతిన. sey 95 
ను 

సట, నీదుభ క్షవితతి క "నే నొక్క_రుండనై, భ వదుదారచరణ 1 వల్దవంబుం 
గొలువం గల్లునట్టి 1 యలఘుమవాభాగ్య్య, 'మొందం గోరువాండ 1 నోమహాత్త |. 

నీ, వర మళ్య రా! క్కతూశత్క_రము లెవ్వనిందృ_ప్రియేయంజాలకయుండుశనోయనంగుం 
డవగు నానీవె వోత్సవితతిరూవము నంది గోవులకును 1 నర్భకతను 
దనరి గోపికలకు 4 _స్తన్యామృతముం గ్రోలి వ్రమదంబుం గల్తీంచి $ వరలితి వటు 
గావున గోగోపికకలు తలపోయంయగ నలిథన్య లతిథన్య 4 లౌర! భువిని 

తే. నందగోవునిదౌ మందకయందు నున్న, వారిభాగ్యం బబెట్టిదో $ భాగ్య మనంగ 
నద్దియే యార! వర్ణింవ + నలవిగాదు, వూర్ణతముండు సనాతనశప్పురుషుం డజుండు. 

క, వరమానందాత్త్మకుండును, బరిఫూర్ల బ్రహ్మము నగు 1 పద్దాతుడు తా 
సురుచిర మిత్రు,ం డయ్యెన్సు బరికింవంంగ దాని మించుుభాగ్యము కలదే. 3౨ 941] 

క, వారల భాగరమహా త్త సం బారయ  కష్టింబు గామి $ నద్దానివిథం 
బేరీతివర మగు నో, నారనవత్రావ! జ్ఞానోజడునకు నాకున్. 3౨ 942 

క. వినవయ్య ! యహాంశకారం,బునకు నధిష్థూత యగుచుం 1 బొలుచుశినుండుకా 
మనసునకు బుద్ధిచిత్తాదినిఖల తనుభాగములకు + చేవత లగుచున్. 394 948 తే పొలుచు చంద్రాదులై న మేము తలపోయం 
గను బదునొకండ్రుగ గణింపం 4 గాం జతుర్ణ 
శతం దగినబేవతలము నీ 4 చరణనరనీ 
త్ర మథ్యమృతాసవ *+ మాతతముగ. ౩3 3 944, న 

TOT et జాలా epee 2 Wg 4 Hr al "Ow SORE HDS tl టం 14 STE neem iihey * “భవజ్ఞనానాం భూ త్వాని షే వేతవపా దవల్లవకమ్”అని మూలము. 1 “అంఘ్ర్యదజనుధ్వమృ తా 
సవం'లే” అని ము*లము, “అంస్రీ వీవఉదజేవారి జేఠయోర. ఢువుకరందః త చేవామృశంస్వాదుఆనవం 
మార్ద్వీకమో అనీ వ్యాఖ్య. 



౧ర) దళమస్క 0ధ ము. 1}? 

| డా _ క్ష సనజాత యొకయిం ద్రి,య,మును బాత్రముగా గ్రపాంచి $ భూరితర ప్రీ 
తిని బ్ర త్యోకము వలుమటు, మనసారంగం గ్యోలుదుము క్ర+మంబున నహవ+! 3 3 

క. ఘనతరభాగ్యం బిదియే యనవచ్చును నిట్టు లొక్క $4 టగు నింద్రియపా 
లనమున నొస్పెడు మత్స్డ)భ్ళ,తినిర్ణరులు సంతతంబు + దెవాగధీశా! 33 046. 

ఆ. భవదనూనకీ ర్టి 1 వరిమళ సౌందర్యము ఖము లను మనః పృకమోద మొప్బు 
చి త్త 'మూని సుంత $ నేవించినను గృ త్కార్థులము గా సతంబు + తలంతుము కద, 

క. సతతము స ర్వేంద్రియముల, వితతప్రృమదం బదెంతో $4 వెలయ భ వచ్చీ 
హీతవదసరనీజనేచా, కృతి నమరెడు వారిమహిమ $ మెన్నం దరంజే. 53 94కి 

తే. ఇంతయని దానివర్ణింవ + నేరి'కేన్సి తరమె! యాభాగ్య మెట్లు చేకువ నటన్న 
నీజగంబున నందును 1 నీవనమున, గోకులం బనుపావనశతోణియందు. 334 

ము. శ్రుుతినంఘాతము లింతదాంక మిగుల౯కొ $ శోధించి యెవ్యాని స 
తృ్బృతిపాత్రంబును బాద రేణువు రవంశలేం గాన లేకుండు నా 
(శ,తచింతామణి నా ముకుందు నిను నే $ చింతించి సర్వస్వ మ్ 
వె తగ౯ సంతత మంచు నమ్మి జతనం 4 చేదే భవల్స)తికై., 3౪ 950. 

క, ఒనరించుగోవకుల యం,దునొకని యమలాంఘ్రరజము $ తోరపుభ' క్రిం 
గనంజేయుదాని బొందెడు మనుజభవం జేదియేని $ మహి బొందినచోక౯ా, ౩౮ 

తై, గోవకులభాగ్యమహిమంబు $ కొజంతవడక 
కల్లు భా గ్యాతిశయ మనతీగా నదె యగు 

మనమునం గృత్ర్రిమముంబూని $ నిను వధింహ 

గోరి సజ్జన వెషముం $ గోర్కిం దాల్చి. 3౪౮ 952 

క. చను బెంచిన రక్కసి వ్యూతనయే బకముఖ్యులై న $ తనవారలతో 
నినుం బొండె సాధువేషంబునకే యంతటిఫలంబు. + బొంచెంగాచెే. 354. 958 

చ. ధనములు గహముల్ సుతవి?తానసుహృ_త్తనువుల్ ప్రియంబులై 
తన రెడుప్తాణముల్ మణీ యుఈదారతరాళయముల్ విశేవ మే 
మని గణయింవలాం దగున 1 వన్నియుం దచ్చర ణార్చితంబు లై 5 

చనునటు చెని యుండు గుణీశాలురు గోకులవాసు లద్దిరా! ౩౮4 . 9త్రక్తే 
ఉ. ఎంతటిపుణ్యవంతులొ మః తెట్టిఫ లంబును బొంద నర్ష్యులో 

సాషంతమునం దలంహపంగను 4 జాలను సర్సఫల వ,దుండవై 

యింతనరాని శ క్రిదగు 1 నీవె సమతమునందు నుందు వి ! 

ట్లింతటి వుణ్వమిచ్చితి విళశేమి యొసంగంగ నుందువోహారీ! 3౫ రిస్ట్. 

క. అది యిట్టిదనుచుం జెవ్పంగం దరము గాకున్నయది జీగతల్సి)యబంధథూ! 

యెదిదాశ జనులు -నీయం, డొదవనిభక్లి గలయట్టుగలుందురొ తలం. 3౫%. 



నీ 118 శ్రీ తాండవకృవ్ణభాగవతము (65. 

ఆ. అంతదనుక వారల వగురాగాదులు, _నృనతుల్యము లగ$ధిష్ట్వములును 
అ | బుద్య జడ 2 గమలవత్ర నేత్ర! కారాగ్భహంబులౌ, మోహ మం ఘ్రనిగళగీమునగుం జమ్ము, 53౬ 

క. నీసంబంధము గల్లిన నో సారసనయన ! యవ్విశయుకా మాయ మగు౯ 
నీసంశ్రయమున నబ్బని, యేసమధికఫలము గలదొ $ యెటుంగంజాలకా, 3౬౪ 

లే, నీప్రసాదంబు నొందినోన్ఫవితతికిని గలుగంజేయ నానందనిశకాయ మెలమి 
నిష్స్రపంచుండవయ్యును]నీవు మాయం బూని లోశవిడంబన1ముగం జరింతు. 

క. పరమేశ్వర! నీత_త్తం, బరయంగ దుళేయమె యగు 1 నైన నెలుంగం 
ద్ర 

దరమగు మే మెటింగిలి మని, యురుముతులౌా కొంద అనుదుశ రూవహాతనరలోన్. 

క. తెలియుదురుగాక వారలు, శెలినసికొనంజాల నేను + చెలిపద సత్యం 
బలఘుమహాత్త(ము నియద్కి ఖలహారణా! నామదికిని 5 గాయంబునకున్. 3 ౭౪ 

క. వాక్కునకు గోచరింప ద, బెక్కరణి నటంచు నాదు?పృాదయ మెటుంగుం జూ 
మిశై_వడి నన నేటికి మొ క్కెద నాకేమి యెఅలుంగరబోల దటంచున్, 9౮ 

సీ. శ్రీవారీ! వర మేళ $ నేవకాభీస్టద సర్వదర్శనుండవు 4 సర్వసాతీ. 
''వట్లుగావున సర్వ + మరయంగంజూలుదు వీజగంబులకెల్ల $ నీశ్వురుండవు 
జగ మెల్ల నీయంటె 1 సత్యముగా నర్పితం బయ నాకు నిగతాంతకరుణ 
ననుమతి నొసళ౪సమా $ యన్యయా! శ్రీకృష్ణ! వృష్టికులాంభో జవితతిభాను 

త్త, తామర ద్విజ పళుకంథోచం దృతుల్య! భఘోరపాషండ నివిడాంధ"కారహరణ! 
దానవాంశ జ!కంసాదిశతతినుదయము, ననె హరించుచురవితుల్యశతను వెలయుదు. 

ర్, వనజాతమిత్రు( 'డాదిగం గనంబడు దేవతలు యక్క 4 గాం దగు దీవే 
__ వనజామో! యాకల్చం,బును (మొక్కు_దు నీకు సర్వభూతాధివతీ! ౪౦ 064 
చ. అని వినుతించి శ్రీవిలసదంమఘ్రిసరోజము లాత్తమ్వస్తకా 

లిని స్ప ఎ్రశియింప లోకముల 1 లీల సృజించువిథాత వందనం 
' బొనరిచి త్రికప్రదటీణము 1 లోవీకమై నొనరించి సత్యనా 
మ నిజనివాసము౯ దివిజమౌనినికాయముం జేరె నెట్టులో. రం 965 

చ. హరియును స్వాత్మజన్తునకు $ నట్టులనుజ్ఞ నొసంగి వూర్వమే 
'భరణితలంబునందు సఖోతల్ల జయు_క్టిని చా వసీంచునో 
స్థిరవిభవంబుగా' దనరు 4 ద్వీవవతివులినంబు దాని న 
త్భరమునం జేర్చై వత్సముల $ బాలకుల౯ా దనమాయ యేర్చడన్. ౪౨ 966 

ఉ. ఆప్రలినంబునందు. గలఫయాత్మసబఖుల్ సుఖరీతిం బూర్య మే 
'. యేవగిది౯ వసించిరొ య$బేవిధ మొప్ప నుండి రంతలో 

1. ల Cans గ్ ॥ | rab 1 “తానిర్ణర ద్విజపళూదథి వృద్ధికారిక” అని మూలము, * 'తేషాంవృద్ధికారి'ల్వేనెహీ 
చందటో,పమ” అని వాషఖ, 



౧౪.] దళ మస్క ౦ధము., 119 

నాపరమేశుమాయ నొక యబ్దము చెల్లియు వారిదృష్టికి౯- 

దోయకయీ తమ ణార్థముగం (3 వే బరీషీది బేళ చం ద్ర మూ! ౮౩ 967 

ఉ. వవిభుమాయ చేత “జుగమెల్లను మోహితమౌాచు స్వాత్ 
కావలె నంచు బల్మణు ని్గకామము విస సలీం గాంచుచుండు నా 

పావను మాయ మనను 1 బల్విడి మోహపాతమై తగంగ నే 

యేవరునకా స సలం గను నీ దెవ్వరిచి_త్త త్రము సుంత యెన్నుమా! రర 963 

చ, ఇది యొకవింతయే సినుకు $ లించుక తుత్తును ద్భప్ట లేక యు 

న్నది పరమేశుమాయ తరమానె యెటుంగయగ; నిట్లు వార ల 

య్యుదనున నాత్మమి త్రతము $ నాహరిం గాంచి శణంబులోననే 

వెదకియె వచ్చినాండ విట $ విందున నీ వరుదెంచునంతకున్. రర 969 

తే ఒక్క_(డైన మాలోవల 1 నొక్కకబళ, మైనం దినలేదు భథ్నీంవ 4 నరుగుదెమ్లు 
సత్వరంబ భకీంత మోశచలిడియన్న, మనిరి తమచంద మెఅుంగనిశయజ్ఞు లగుట. 

క. అంత హృషీ కశుండున్కు సంతసమున నవ్వుచుక్ 'స్వరసఖిబృందముతో. 

వింతగ నన్నము దిని యా," చెంతందగు పాముతోోలు 1 చెలికాండ్ర, కొగిన్. ౮౫4 

క. కనంబజచుచుం బళ్లెకు నా, వనమ్మునుండియె మరల్చి $ వారిని నవుడా 

వనజాయుండు తనమ_స్తకమున బర్హ్యపృసవహారీము ధరించి తమిన్. ర౬ 9/2 

సీ, నవథాతుచిత్ర మంశడనచిత్రితాంగుండై. మహిత వేణురవంవు+మహిమం బత్ర, 
కల్పిత కోమల 1 కలనాదమున శృంగమృదుతమధ్యనిం గృవ 4 మించుతనదు 
మనమున కుత్సేవం $ బొనరింవంాం దోడిబాలకుల్ తనదగు$భ వ్యక్తి రి 

చరిత మింవులుగుల్కు_ $ చందాన బాడంగ వ్ర జసుందరీముణీ$రాజినయన 

ఆ, ములకు నుత్సనంబు ఫ గలిగించు సుందశా,కార మొప్ప వత్పకలితుం డగుచు: 

మందంటజే నె నపుడు 1 బృందార కేళ్వర, వంది తౌంఘ్ర పాద $ వనజుం డెలమి. ర౭ 

చ. వనముననుండి బాలకులు 1 నచ్చి యశోదకు సంతసంబు గూ 

ర్పు నితడు నేండు కాజుడవిం 1 జొచ్చి వముహా ఇతర మైనసర్వము౯ 

, _దనదగుళ క్రిం జంపి మముం 1 దన్గుఖగ హర సీమనుండి కా 

చె ననుచు నెల్ల వారు వినం $ జెప్పిరి గో వ్ర జమందు6 జక్కంగన్. రర 9/4 

చ. అని శుకయోగి వల్కవిని $ యజ్టనపౌత్తుడు 'బ్రాహ్లణో_త్తమా! 
. వినవినం జ్మాత్త్య మయెడిని 1 వే నీనరింప్రము స్యాతృజాళవై 

ననువుగ నిరతదాతం బొలుశపారని వీ తిం బరాత్త జన్తువై 

జననము నొంద మందలోల 1 సర్వమనుష్యుల శు -పిళతువో. రో౯ా (75 

1 “ దర్శయంశ్చర్షాజగరకి” అని మూలము. 2 “ ల్రక్రామవేజుదళళ్ళంగరవోకృవాథ్యః 

అని మూలము. 
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చ. శీతిపతి యిట్లు ప్రృళ్నమును $ జేయంగ నాశుకయోగి దాని కీ 
గతి బదు లొవ్చంజెవ్చె నృవకాంత! జగంబునం గల్లు భూతసం 

తతికిని నాత్మ వల్లభత 1 తద్దయునుండును దానివంక న 

ర్ధతనయముఖ్య వ స్తుసము+దాయమువై6 దగు ప్రీతి యబ్బెడున్. ౫౦ 976 

*సీ, కావున రాజేంద్ర! 3 కాయథారుల కెల్ల స్వస్వకాత్మక మనరజాలు నట్టి 
దగు నహంకారాన్నదాంగంబువై నెంత వ్రీతియుండునొ $ యంత వ్రీతి పుత్త 

ధనగ్భహాదులయందు( $ దగియెయుండదు మమతాస్పదంబులు గానీనట్టులగుట 

నీయర్థమే తలశపోయ దెవోత్త్మ వాదులకు సమానమై $ వెలయుచుండు 

ఆ. భూమిపాలవర్య! శ భూతజాలమునకు, స్వతను వెట్లు వ్రీయ మొయితరములగు 

తదనుబంధి వ స్తుతతులు వ్రీయంబులు, 'గాకయుండుట్ కిబె ౪ కారణంబు. ౫౨ 

క. తను వొగి జీర్ణి ంచుచు నుండిన జీవితమందు నాళ $ నెలకొని యభివృ 

ద్ధని గాంచుచుంటం దలపో,సీన చో నీయర్ధ మెల్ల 1 సిద్ధం బె యగున్. ౫౨ 978 

వ, దేహ మహంకారాస్పదంబుగాక మమతావిషయం బే యయినచో నాత్మ యెట్టు 
లట్లు వ్రీయంబు గాదని యెయింగందగు. కాబట్టి పట్టుదలం బరితీంచిన దేహా 

థారుల కెల్ల నాత్మ పి యతమంబు చరాచరంబై న యీాజగజ్ఞాల మెల్ల( దదర్గం 

బని తలంపుము. సో 979 

తే, అట్టియాత్మల శెల్లను గ్గ నాత్మ కృష్ణు 

డగును వెజొక్క_రుండు గాదు 4 హరి .యతండు 

విళ్వహితము నాపాదింవ $ వితతనై జ 

మాయ గై కొనియే దహికమాడ్కి దోచు. ౫౫ 990 

క్ల జ్రావరజంగమరూవం, బౌ విళర్తం బెల్ల నరయ 1 పహారిరూవం బే 

మై వజలు ననుచుం దత్మ్యం, బీవిధమున నెజుంగువారి $ శేవ స్తువులున్. ౫౬ 
కుంభ గవనయములు గానివియు గలవటం చెవుడు దోయకుండును వాదే 

జగ మెలుంగ వా రటన్నక జగదీశుండై. వెలుంగుశచ క్రి సతంబున్, ౬4 982 

స్రీ. సర్వభూతములకు + సత్యంబు పరనూర్థ మగుంగారణంబుల *! కఖిలములకుం [మె 
గారణంబును నగుం$ గనుక శ్రీహరిభిన్న మెయ్యడి యుండునో $ యెటుంగ దర 
దాని నిరూపింవం 4 దగినవాం డెన్వంజ నుండునే పావనం + బురుతరంబు 

నగు యళంబున నొవ్చునట్టి మురారి సత్సదపల్ల వము సాధుభ కులకు స 

ఆ. మాశ్రయంబు నగుట 1 నద్దాని నౌకగాం దలంచి యా శ్రాయించు $ ధన్యమతుల 
కరయ నీభ వాచి శ యగును గోవత్పపా,ద ప్రమాణ మిద్ది +? తథ్యము సుమి. ౫౫ 
2 “ జేవోత్మ వాదినాం. పుంసా మపిరాజన్య సత్తమ, యథాదేవాః వ్రీయశమ సథానవ్యాను 

యేచకం”” అని మూలము, 



గా] దళమస్క 0ధ ము, 12] 

క, పరమపదం బనవారికి నరయంగ స్వస్థానమె యగు 1 నావద్ధెతూ 
త్క_రములు వారికిం గలుగవు, ధరణీవతిచం ద్ర! యెటుంగం $ దగు విషయ మిటే. 

క. హరి కిమారమునందు నొనరిచినం బౌగండమందు 4 న౯ వితతంచా 

చరితము దానిం జెప్పుట్క తరమగు నె ట్లన్న ప్రృళ్న తతి కి త్తజ్నిన్ ౫1౮౮ ౮55 

క, వివరించి బదులు చెవ్పితిం బ్రవిమలచిత్తులయి పాల్పు బాలురు తనతో 

డ వనికి రా నట శ్రీహరి యవకారఫలంబుగూర్చు $ న ట్లాడుటయున్, ౫౯ 

అసుదనుజునిముట్టి ౪ హత మొనరించుట, పులినతలంబునం $ జలుదులార 

గించుట తనదగు $ కేవ లచిద్విలాసము సుంతచూపుట 1 కమలగర్చ్భుం 

డతిభ కి నుతియించు+టను నీమవోపుణ్యక థ లను విన్న జీక్క_ంగం బఠించి 

నను సకలార్థ్భంబు4లను గాంచుమునుజుండు, మ్యెపాలచం ద! యిక్క_రణ్ బాల్య 

లే. మచట నారామకృష్ణు లాశయర్చకతతిం గలిసి కనుమూనీగంతల $ లలీతనేతు 

_ బంధనముల మర్కటేప్ణవనముఖము, ఖై న కృత్యంబులను చాంటి 1 రద్భుతగతి. 

= గళము. 

పదున్నై దవయ థ్యాయ ము. 

ba 

0 శ్రీ కృష్ణుండు రామాదులతో వనమున వివారించుట. ఆ 

క్, వినుముపరీమీద్దా9జూ 1, వనజాతుుని యవలిచరితం 4 బౌాగండవయ 

స్పున రాముడు కృష్ణుండును, మనసుల గోపార్భకులు సమద మొందుగలిన్ | 

క, చరియించుచు గోగణముల, నరణ్యముల "మేపుచు౯ మవోపావనవ 

త్పరనీిజముల బృందావనుధర ణిం బావనతం గాంచం + దమిం జేనీరొగిన్, ౧989 

ఉ. అ త్లటి మాధవుండు తనయ గృజూతో స్వయళంబుం  బెల్పున 

త్యుత్తమగయజాలము మ1హోత్పుకత౯ సఖు లెల్లం బాడంగా 

'నెత్తజి నెవ్వరుక్ వినని $ యింపు జనింవంగంజేయు వెణువుం 

జి త్రము పల్లవింప ముఖోనీమను జేరిచి యూందుచుకా ద్వరన్. ౧౪ 990 

ఉ. మందలు ముందుచేరం దనీమానస మయ్యెడ వారితోడం గో 
లిం దులతూలం గోరం బటుళలీలల కాస్పదమై పళవ్యిమై 

సుందరభవ్యపువ్పగణశ భితమై తగు కాననంబు నొం . 
చెం దమి నందు భృంగతతి 4 దివ్యమరందము గ్రోలి యేవునన్, ౨ 991 

క, మృదుమధుర రయుంకృతుల-చేం బొదలుచు నుండంగ మృగసీమాహాము వషుల్ 

రొద లొదవం జేయుచుండ౯, విదితాత్తుల మానసంబువిధమున .మిగులన్ .౨ 

క. విమలములై న జలంబులం, .గమలాకరములు చెలంగం 1 గమ్మనితావుల్ 

రమణం గకార్చుచునుండం బృవమానుం డత్రాను లొవ్బ $ వ్యావింపంగన్ 3.998 

శాం-భాగ= 16 
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క. మనమున శెంతో మోదం,బును గరార్చెడు నయ్యరణ్యశమును శ్రీకృష్ణుం 
. డును గాంచి యందు విహరింవను వాంఛం బూనెం గృత్యవటల మెటుగుటన్. 

చ. వనమున నందునందుం గడూభాసనీలు నెట్జనిపల్ల వంబులం 
దనరుచుం బూవుగుత్తులయుం $ దద్దయు. బండినవండ్లయుకా భరం 
బున: విటపో_త్తమాంగములు $ భూమికి వంగి సహోదరద్యయం 
బు నడుగుల౯ స్పృశించువిధభీముం గనంబేయుచు నుంజె నెంతయున్. ౮౪ 90 

క. మనమునకు మోద మొసలౌడు, వనస్పతుల వానిం గాంచి 1 బలభ' ద్రునితో 
వనజాముం డాదివూరుషుం డనె నిట్లని నవ్వు మోమునందు నటింవన్. ఈ 996 

మ. కనుమూ య గజ! యావనస్పతులు -వొక్కం బెనభ _క్టి౯ సురా 
ర్పనముం గాంచెడు నీవదాంబుజము. జబూశ+జాసాధనంబా వ్రనూ 
ననిశాయంబు సఫలాళిం కొని తమోనాకార్థ మై శాఖల౯ 
వినయం బొప్పంగ యొ,క్కుచున్నవి బే విశ్వాస మేపాటిదో?. ౮4 997 

చ. తరుజననంబు పావసము+చాయమువేతనె కల్లుచుంట దు 
_స్తర మగునయ్యఘుం బడయలయజాలు భ వత్పదపంకజద్యయం 
బురుతరభ క్రిం గొప్ప యది $ యూాడలం బేనీకొనంగం గోరి యూ 
తరువు లిటుల్ పానస్పడి నిగతాంతము శ్రద్ద మనంబులం దగన్. ౫ 005 

. ఆదివూరువ! చేవ! క యఖిలజగత్వావన మగునీయశము సంతతము వ 
దలల నీయలీగణములు గాన మొగి జేయుచును భ జిం చెడి. దలంీప నివి లోక 
సాధారణము లగసీషట్సదములు గావ వనమున నియ్యెడ + మనుజ వేమ 

మున నిగగాఢంబుగాం $4 దనరు దైవము నిన్ను భజియింవంగా ముఖ్యోభ కులై న 
తే. మునులు షట్పద వేషముల్ 4 పూని యాత్ర 

దైవతము నిన్ను నేవింద $ దలంచి యిట్లు 
గూఢముగ నున్న వారు నిక్కువము వూజ్య 

నెమిళు లివి యాడుచున్నవి $ నిన్ను గాంచి. ౬ 999 
క. వారిణాంగన లిచ్చో న్కిర్భరమోాదము నొంది గోహవనితామణు ల 

ట్లురుతరకటాతుద్భష్టంలం, బరలగం చేయుచుం శ్రీయంబు $ వాటించుం జుమా. 
చ. వికములు నసూ_క్రిజాలములం $ బ్రీతిని గట్పంగంబే నెడు౯ా మవాః 

' త్మక! వనమందు నుండియును + ధన్యములే యివి యెల్ల నెంతొ చే 
డక నిలునేరువారలం గీడుంగడుం చీతిని నాదరించుపే 

'' సకలవిభంబులం గనిన 1 సాధునిసర్లము గాదె యోవిభూ!. ౬ 100! 
క..-ఈపుడమియు నియ్యెడలం, వ్యావృతతృణవీరుధములు $ భవదమలాం మీ, 
. .వ్యాపారంబున ధన్యము, లై పరమవవి త్రములయి శ'యలరెం గంకే, ౬౪ 1002 

- 26 
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సీ. భవదీయన ఖరసంశస్పర్శ్మమునం చేసి తరులతాదులు వవి? త్ర ంబు లయ్యెం 

_గరుణావలోకనోకలితంబు లగుట నేం డిందున్న నిమ్నగ గ as గల్లు... 
నద్రులు వతగమ్లు 5 లఖిలమృగంబులు థన్యంబులయ్య; శ్రీ నీ ;తరుణి కోరు 
భవసురువయంబో $ వదలని తమిశతం గనుచుంట గోపకల కడు గృతార్థ 

ఆ. లయి రటంచు. బలికి + యంతట ,% శీకృష్ణుు డతిముదంబు వెలయ $4 నమలనంవ 

దల జెలంగుచున్న 4 ధన్యబృ్బృందావనుమందు ననుచరాళి $ యా శ్రోయింప. ౮౪ 

క. గిరితటములం గాళందీ, సరి త్రటంబులను ధేనునమితీయు మేయళ౯ా 
దిరుగుచుం Ww డించెను దన, చరితము బాడుచును దోడ $4 నఖులును దిరుగన్, 

చ. సుమమకరందపానముల 1 నొక్కి మధు వృతముల్ చెలంగి యిం 

సు మదికింనార్చ యుంకృతులం $ బూని నొనర్చంగ రాముండుకొనఖులొ 

మమతనులనాడియుండ6 గుసుమంబుల దండలుదాల్సి తన్నినా 

'దముగతిం బాడుచుండు నొక+ేథా త్రి తిని రాజవమురాళముల్ తమిన్, ౧౦ 1005 

ఉ. గుంపుగలవాడి హాయిగను $ గూజితముల్ వానరింవం చానునుళా 

_సాంపుగ వానిచందమునం + బొక్కు_చుం జేయును గూజితంబు న 

ట్రింపుగం గేకులొక్క_యెడ $ నృత్యముచేయంగం దానునళ్లు నృ 

త్యుంపుం దెణంగు కానంబడూనట్టు కరంబులం ద్రివ్వు నవ్వంగన్ ..౧౧ 1006 

*. ఒక్క_యెడం దృణాళంగొని 9 యొండ క దవుషన నున్న చోటికిం 

గృక్కునం బోయియున్న పశు కాండము గోవులు గోవబాలకుల్ , 
మక్కువ నొందు నట్టిసునీమం దృ రవంబునం జరు పెట్టి యా . 

సృక్కకు రమ్మటంచుం బలూభ ంగులం బిల్చును నందసూనుండున్ . ౧౨ 2007 | 

తే. కొంచవపిట్టలు చక్రచ$కోరకములు 
మణీ భరద్వాజములు బర్జిశ్రమండలములు _ 

కరూయుచుండంగ నట్టులే ) 3 కూయు నొకట. 
వ్యా ఘ్లములును మ్బ గందృముల్' 1 వడిగ నడర. ౧౨] 2008 

25 కదుప్రులు వానింగాంచి నడిత గాం బరువె_త్తంగ. దాను గూడ న 

య్యదనున ఖీతినొందినటు $ లాపళుబృందముతోడం బర్విడుక్ 

ముదమున నాటలాడి శ శ్రామశముం గని గోవకునంకసిమవై 

నం దలనుబేర్చి. దిండుగర గీనంబడ నయ్యది యున్న యన్న కున్. ౧౩౪ 1009 

ఆ. అడుగులొ త్తి తానె $ యాదృతి నుహచార,ముల నొనర్చి శ్రమముకపోవండేయు 

నిట్లు హరియొనర్చ $ "నెలమి గోపకుమారు, లాడుచున్న 6 బాటీపాడుచున్న .౧౮ 

ఉక లీ | ని ం ము | నుఠాలి 

1 “కచిదాహ్వాయతి ప్రీత్యా నోనో పాలమనో జ్ఞ యా” అని మూల 9 “అ స్త 

సత్వానాం: భీశవద్వా ల్రట్రుసింవా మూట అని మూలము, 
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క, ఎగురుచునున్న6 బరస్సర,ముగం 'చెనంగుచునున్న6 గృవ్నమూ_ర్రియు హలీయు౯ 

సొగనుగం గరములం బెనచుచ్యు నగుచు నెబాసంచు నెమ్లోనంబు ఒలరంగన్,౧౫ 

సీ. అగ్గించుచుందు రేట్లాకాన శ్రీకృష్ణుం డొక్క చోటను 'బావాం5యాద్ద కేళీ 
విహరించి శ్ర మముండి $ విీటపిమూలంబునం జిగురుటాకులనై న 1 'సజ్ఞయందు 

బాలకాంక మ్లుపబర్డ్ల అణంబుగ శయనింప౯గొ నమ్మహశనీ యమూః _్ర 

_ కొక్క. కొందటు మహోద్యోగంబునం బాదసంవాహనము చేయసకలపావ 

లే, హరముగా మజికొందటు $ వోరికిసల 
యాదినిర్మి తసురుచిర $ వ్యజనములను 

విసరుదురు మజికొంద తా + వేల్పుజెని 

కమ్మవాత్తునకు౯ నె స్నెహ 4 మలిశయిల్ల. ౧౭౪ 1012, 

క, అనురూవగీతముల న్కెమ్మన మెంతేయు వోయినొందుశమూాడ్కి_ మృదుతర 

ధ్వనిం 'చాడుదు రీవడువునం దనదుస్వరూపంబు నెటు $ దగ కుండంగన్. 

క. తనమాయచేత గూఢముుగను జేయుచు గోవబాల*ళత్వముం జరితా 
లిని గనంబజచుచు సాగర, *తనయాలాలితమనోజ్ఞ $తర పదయుగుండై. ౧౮౪1014 

ర్, ప్రాకృతులలోనం దా నొక, ప్రాకృతుడుంబో లెం గళం 4 బాటించుచు నే సు 

వ్యోక్లితలీల నీళత, నె కనంబడం చేయుచుండెం 1 గృష్టుం డొకటన్. ౧౯ 1019 

-అథి ఫనుకాసురుని రాముడు వధించుట. ఏతా 

క, ఈరీతి౯ా విహారించుచుు సారసప, త్రాముం డుంజె 1 సాంద్రాటవిలో 

శ్రీరాముంగూడి బాలక, వారము కొలువంగ స్వేచ్చ $ 1 పర్టిలుచుండన్. ౧౯ 

క. కలం డొక్కండు శ్రీదాముం, డలఘుగుణాకరుండు సాలఫ్యాతిం దగి మి 

.త్రులలోన మిత్రుందై 'పంవలరంగ హారిరాములకు విఫహోరములందున్. ౧౬ 

త. తోడుగా నుండె చసుబలుండు $ స్తోకకృష్ణుం 

"డాదిైన గోపాలుర 4 ననుళససఖులం 

గూడి యొకతణి నాతండు $ కోరి కృష్ణు 
కడకు నేకెంచి యిటుపక్కె_ గ మృభణతి, ౨౦ 1018 

క. రామా! రామూ! శ్రీకృుప్తా! మర్జితదుష్ట దై త్య! $ యస్త ద్య్వాక్యం 

బేముజక వినుడు కలదొక, భీమాటవి దవ్వుగాని  వృథ్వి నదితగున్.౨౦4 1019 

ఉ. తాళమహీరుహంబు లటం $ దద్దయు నొ ప్పెసలారుచుండు నం 
దోలి బృవహాత్సల ప్ర కర + ముర్వివయిం బడియుండుం గొన్ని యీ 

వేళనా రేపొ వండి వడ 4 వెచియె యున్నటు లుండుంగాని యా 
బ్రోలికిం బోవ రెవ్వరనం $ బో ద్యమగుక౯ా వినుడీ వచించెదన్. ౨౧ 1020 

* "ణోహాత తృజశ్వం చరిత ర్విడంబయిక్' శే మేరమాలాలిత పొదపల్లవ$ి అని మూలము, 
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సురవైరి భెనుకుండను దురాత్తుం డొక్క_ం౦డు వనిని $ దోంచి ఫలసము 
త్క_రముం దినుచుండున ద్కెవ్యరకే నవి చిక్క_కుండు 1 వానిభయమునక౯. ౨౩ 
అత డతివిర్యవంతుం డసురాగ్రణి యోబలభ ద్ర! కృష్ణ ! యా 
దితిజుండు గార్లభాకృతిని $ చేజరిలు౯ా మణి వానిబొలి త 
ద్ధితమును గోరుచుట్టము లేపొనబలాఢులు కూడియుం ద్రు మ 
ర్త ఫ్టితీతిని జంపువాం డగుటం $ దద్వనభూమికిం బోవ 'రవ్వరు౯, 9౨3 1099 
మరణము ఫీతిదంబగుట $$ మానవహాంతయె యందునుండుటక్షా 

. నరు లెవేని భీతిని జనం దలపోయరు; కాన నవ్వనం 
బరుదుగ నిర్ణనం బగుచు 1 నయ్యసురవ్రజజువ్రమాచు ఖీ 
కరముగం దోంచెడు౯ బశునికాయము వములు కూడ లే వటన్, ౨౪ 100 

cv) 

మనుజులుగాని తిన్నదియె $ మాకు వినంబడ దింతదాక నో 
యనఘమనిషులార ! యిసుశమంత కనుంగొనుం డాఫలాళి చ 
క్క_ని వగువాసనల్ కలయం 1 గృమైెడు నల్లడలక౯ా నితాంతమున్. ౨౫ 1024 

కనుకనె మంచివాననలు $ క్రృమ్థుకొనం బడియుండు వండ నే 

. మనకుంగూడం బరీమళ, మనూనహర్ష౦ంబు నించె ? నావానన మూ 
రొనుడి! యని కృష్ణుని గని, వనజాయతనేత్ర! యట్టి $ వాసనచేతన్, 2 
ఫలముల వానినిం దినం $ భావము లాళవడజె౯ా మవోత్త యా 
ఫలముల మా కొసంగు బలీభ ద్ర! ఫలంబుల పెకి మామనం 
బులు వరువెత్తు చున్నయవి 5 పోవ్రదమే యట కొన్చై మోకు నీ 
పలుకులు సమ్హతంబు లగ భాగ్యముగల్లిన నంచుం బల్కినన్. ౨౬ 1026 

మ. చెలికా౭ డెట్లువచింవంగా విని సుహృచ్చి ల్తేషముం దీర్చంగాం 
దలంపుల్ గల్లీన యాసహోదరులు స్వాంయతంబుల్ ప్ర మోదాబ్ధిలో 
వల మున్ల౯ గడు నవ్వుచుం బ్రభుత నొఫవం గాంచువారొట వా 
రలు తో రాగ మవోవనంబునకుం జేశేరం బాణి రొక్కె_త్తునన్, ౨౭ 1027 

మ. బలు డాతాళవనంబు చేరంగ మవేోబావాుండు గానా భుజం 
బుల నాతాళమహీరుపాంబులం గడుం $ బూన్కిక౯ వడిం బట్టి త 
తృలముల్ రాల నూంచె మత్తగ జనా$థ ప్రాభవం బొవ్చంగా 
ఫలసంఘంబులు భూమిపై బ డెడుళబ్దం బుత్క_టంబై తగన్. ౨౮ 1028 

శా, ఆనాదంబు శ్రుతిద్వయిం జొరల దైత్య సామి సత్షైధరం 
బౌ నీభూతల మెంతయుకా వడంగున 3 ట్లాచప్పుడుం బట్టి యా 
కానం జేరగవచ్చె; సీయబలముం $ గన్పింపగా రామునిం 
గానంగాం జని వెన్న నున్న పద యుగ్మం బు. జాడంచుచున్, ౨౯4 1029 
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వా. రామోరస స్థల మెల్ల దత్పదహతుల్ శ గృ గృముంగంగా శబ్లముక్ 

భీమం బానతింేసి చుట్టుతరిగాం $ బృథ్వంన మొప్పంగ; న 

శు మిన్నం "ఊడుకోవ మూని మజ్ రెం? తేంబూన్మి మూర్కొాంచు ను 
nn 

ద్రామష్పక్క మతం బరాజ్బుఖుండు నై + దర్చంబు పాంగకా వడిన్. ౩౦04, 1030 

చ, పనుకట my నాహాలిని $ వింతగ దన్నె బలుండు శోధియై 

దనుజుని పృత్యగం ఘ్రులను శ దర్పము పొంగల నొక్క చేతీచే 

త నొడినివట్రి గిజ్జు మను+థ్య్వానము గబ్దంగయ ద్రిప్పిత్రిప్పి జీ 

వ్వున నాకతాళభూజశిఖ $ బొందుగతి౯ా విస ర౯ జవంబునన్. 3౨ 1031 

చ. కరమునం బట్టి తివ్వుటనె 5 గార్టభ రూపుంయడు ఛనుకుం డసూ 

తరములు పాజిపోవ మృతితగాంచెను వృతుశిరంబు గొప్పదై 

యరుదుగనుంట రాజీసుని + యంగము తాంకున నళ్ల్లు కూలుచుం 

బరిసరవృతుమందు( బడి $ బల్విడి దానిని గూల్చి కూలెం దాకా. 3౨4 10౧2 

చ. అదియును జేరువందగిన 1 యట్టి ద్ఫుమంబును గాలం చేయుచుకొ 

గదినెను భూమి నయ్యుదియు6 $ గృన్నన పజటొకతాళభూజము౯ొ 

జదియంగంబజేనీ తాం బడియె 1 కాస సీగతి శాముం డెంతొ లీ. 

లదనరం జేతంజిమ్లిన వాలాలభుగంగము తా౭ినంత నే. 3 36 1038 

క. తాళదు ద్రుమములు పెల్లుగ, నోలిం గంపించె వాయు $ వుద్ధత వ్వం 

గూల తరువులగతి 'నిం,కేలా పలుకంగం జిత్త 4 మిది యగు ననుచుకా, 3౪ 

తే. *తంతువులయందు. బటము చందమున విశ 
మెల్లం దనలోన నిముడంగ 1 నుల్లనీల్లు 

నయ్యనంతుండు భగవంతుం 1 జై నరాము 

నం దిదేమాత్ర, మే వింత 4 యనంగ దగదు. 3౫ 1035 

ఉ. ఛేనుకు పాటుచూచి బల1దేవుని గృష్షుని దీవ వ్రకోవుఖై 
దానవుచుట్టముల్ గదినీ $ దర్పము హంగ గార్జభాక్ళతిం 

బూనినవారు కావుననె $ ఫూన్కి. నెదిర్చిరి రామకృష్ణ లా 

దానవగార్లభంబుల నిగతాంతము లీల వెలంగునట్టుగన్. 3౬ 1036 

చ. వెనుకటి కాళ్లం బట్టుకొని $ వీచుచుం దాళమహీరువాళివై 

నను బడమోంచి చంపిరి వీనస్థలి 'రాలీనతాటవండ శో 
{rr 

దనుజళ వాంగసంహాతీని $ 2 పాళకుటా గ ములకొ వికీర్ణ మై 
క TERRE TRAE wept he RR Ge Tag RU (riage PaTtAr EHR 

1 “నైకచ్చిత్రం భగవలివ్యానం తే re ఓకం ప్రోతమిదం యస్తి 0 స్తంతుమ్వంగ 
యథాపటఃొఆని మూలము. రాముండు కృష్ణున కంగమనుమాట వ్సచే నపా వ్తమని ( యెణుంగ వలయు, 

టి శాళకటా గ్రములక్ ఐతాటిచెట్టకొనలను, 
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ఘనములు చిత్రవర్షములు 1 గ్రుమ్తు నభం బెటు లట్లు గన్పజె౯, 3౭ . 10387 

ఉ. రాముడు కృష్ణ డివ్విధి నరాతులం జంపిన యమ్షవాకృతిక 
వొస్చమమునందు నిప్పి కని $ యువ్వుగ వారలవైని నిం దృము 
ఖా్చమర వర్వు లన గురోయంగను చేసిరి మగా దుందొఖి 
సోమము సన్ను తుల్ చెలలాం $ దోరవుఖీతి తలం నవ్వనిక్ , ౮౪ 1038 

క. అది మొద లావనమందునం 

గుదిరినరాశుసు(డు తెగుటోకుకా మదులందుకా 
. ముదమొదవ మానన్రులు వన 

ము దగం జొరంబడంగ ఫలసీమరాహాముం దినంగా. 3౯ 10)39 

క్ష ఆరంభించిరి సొనలు, చారుతరం బౌతృణంబు + సాధన మింలేం 
జేరనిమదితో మేనెను, శ్రీరమణుడు గోవబాల1నేవితుం డగుచున్. ఈం 1040 

క్, తనకీ ర్షి విన్నమాత్రం పనన తన వేరు సృరణీమున కొొక్క_టం చె 

చ్చినయంతనె సుకృతంబును, జనింవంగాం చేయునట్టి గ్గ సన్మ తియగుటన్. రం 

క, ఖరకరుం డ _స్హంగతుయడౌ, తరుణంబున నాగ్రజుండయి శతా వ్రజమునకు౯ 
బరమాదృతిం జనె వనింగల్క, విరులకా ధరియంచి రుచిర 1 విపులేకుణుండై . రం 

క. అరిగాడు ఛేనూత్క_రముల, చరణరజము కుంతలగతచంచదృన్తా 
భరణంబునం గ్ర మంగ సురు -చిరమందన్ని తము లొలయం $4 జేరెకా మందన్. 5౧౪ 

తే, వేణునాదంబు ప మధురమై వెలయుచుండం 

చేయుచు౯ా చ్చు నగమాయికులగు 

బాలకులు ని స్వీయయశమును 4 బాడుచుండ 

గోపికలు తన్ను జూ చెడుశకోర్కి రాగ, ర౨ 1044 

ర హర మందం బ్ర, వశించెను, ద్వరవడి వ్ర వ జసుందరీవోతంసములు సురే 

శశంరుం డగుయకుందువదనారి,బురుహామరందమును'నే త్రశవుష్పలిడలి చే౯, ర 
క. తనివాణంగC గ్యోలుచు న్యాతనిం బగలంతయును బాసి $ తా రుండినదా 

నిన గల్టినపరిలొపం,బును 'బానీరి మజీయు గొల్లశవూబోయ లొగిన్. ర 

మంజుల మందాతశమండిత వోసవినయములు వెలంగ నోన్నం దగుచున్న 

సదపాంగవీత ణ1సమితిం టై బరలింవ .నట్టినత్మా_ర మొయ్యన గృ గ హించి 

నీ (బ్రుకృష్ణుం డమృందం $ జేరెను బుత్త త్ర వత్సల్లత నొప్పారెడు $ ధన్యచి త్త చోత 

లగు యశోచాబేవి $ యారోహినేయు నట్లు వచ్చినయాత్త సం$భ వుల శెట్టి 
'లే. సమయమున 'నేవిధంబునం 1 జక్క వారు 

కోరుదురొ యట్టులన్నియుం 1 గూర్చి యాశి 

 * నేత్రపు ఫువ్న లిడలి చే? ఆ కన్నులను కువ్వైదలగంపువేత. 

om 
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ei 

వముల నిచ్చిరి మజీయు నాశసహజు లంగ 
మర్గనంబుల నభ్యంగగమజ్జనముల. ౪6 1047 
వనమునకుం జని మజీవృచ్చినమాన్రాయాస మెడలఠజేయం దగువె 
నిని నయ్యువచారంబుల, నొనరువ బడలికలు వాయ 1 నొవ్పిరి మిగులన్. రళం 

. సురుచిరవ్యన్రథారణము $ సొంవగుగందవుయీత లెంత సుం 

దరముగ హోరథారణము6 $ దద్దయు మేనుల కింపుంచెంప న 

చ్చ్పారువుగ నుండి తల్లులొగిం 1 'చేర్చినస్వాదుత రాన్న భు_క్టి నా 

దరపరిలాలనంబులను $ దా రొగిం దృవ్సిని గాంచి యంతటన్ . రో 1049 

.. వరశయ్యల శయనించి నిదురించి రిక్క_రణి మందం $ దోయజనేత్రుం 

డరుదుగ భగవచ్చర్యలం జరియించుచు నుంజెం దెలియ$ళక్య మె వానిన్. ర౬ 

. ఈరతి౯ బృందావన, భూరిపవి త్ర స్థలముల $ భూ తేళ్ళరుం డా 

సారసనయనుండు తిరుగుచ్చు శ్రీరాముని జాని యొకట 1 న్నీగ్ణయుతుండై. ౮౭ 
. యమునానదికిం బోయె న, హిమాంళుతి వప, భావ $ మెంతయు సంతా 

పముగబ్దంజేయ నోర్వక, యమునాసలిలంబు! 'ద్రావి $$ రట గోగోపుల్. రో౮ా 

జల మది విషదూషితమై, మలినంబుగ నుండె నైన + మాననితృస్థకా 
గలవిలపాటొందుచు గోవులు గోవులు త్రావి విషము 4 పొలయుట చేతన్. 

. దైవవశంబున వారల, భావంబులు తత్సటజవడి $ వర్తించె నటం 

గావున విగత్మప్రాణులు, నై వరుసంగయడిరి తేజ్జలాంతమునందున్. ౮౮౪ 

యోగశ్ళ రేళ్వరుం $ డాగతిం బడియున్నవారలం గని తన్ని $ స్యాంతములను 
నమ్మియున్నా రని 1 నెమ్మది నూహించి యమృతంబుం గురియించు $ నట్టిదూడ్కి_ 
వారిపై నెజపుచు $ బ్రదుకు నట్లొనరించెమునుపటివ లె సతి $ పొలయ వారు 

అలాగీ 

సలిలంబు దరినుండి + సరగున లేచి యొక్క_రిని వేతొక్క_రు $ గనుచు మిగుల 
. నచ్చెరువు నొంది విషయు_క్ర్ర్రమగు జలంబు( 
(ద్రావి మృతినొంది మరలను 4 జీవనములం 

" బడయు టరయంగ గోవిందు 1 భవ్యకరుణ 

గురియు వీక్షణముల ననుకొనిరి రాజ !. ౫౨ 1055 
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క. నదినుండి వెడల నడిచెం, గద యంచువచింవల్ో విని 1 చ కాంతుం ణా 

నదియం దగాధజలములం, గుదిరిక నివనీంచునట్టి 4 క్రూరభుజగమున్. ౧౪ 

క. హరి యెట్లు నిగృహించెను, సరీస్ఫపం బద్దిభూమిం + జరియించు నద 
యు రహిక౯ా జలముల యడుగున, స్థిర వాసము వేనీకొనుట 9 చిత్రంబె యగున్. 

ఆ. వెక్కుయుగము లందు బ్రీతిమై నివనీంప్క నేల? విపృవర్య! + యెలుంగం బలుకు 

మతిమహాత్త ౪ మలరశనతిళయ న్వేచ్చచే, సంచరించుం గాదె 1 శ"రియెపుడు. ౨౪ 

క లిలార్థము భూమిని గోపాలుండు గా నవతరించి 4 భగవంతుని వా 
లీలలం గనంబజవెడు నా, శ్రీలలితు నుదారచరితం $ జెవ్వుము నాకున్. 3 

ర, అమృతముతొ నుద్దిగం దగు, నమలాత్తుచరి త్రము విని + యది చాలు నటం 

చు మనుజు డెవడు వల్కును, సమాహితాళత్తా! వచింపు $ చ, క్రిచరితమున్. 

చ. అని యడుగ౯ా మవహోమునింగోణార్చితుం డాశుకయోగి యు _త్తరం 

బు నిటు వచించె; రాజ! విను $ భూరితర, ప్ర దమాకళందజా 

ధునిం గల దందుం గాళియుడు $ తోరవు వేడ్క వసించుం దద్విపా 
గ్నిని బరివచ్యమానమయి 4 వీరము (గ్రాగుచునుండు నిచ్చలున్ 1 1062 

ఉ. చానికిం జక్కలగాం బయిని 1 దారినిబోను పతత్రు లెల్ల వై 

శ్వానరు వేండిమి౯ా బడలి $ చయ్యన నందుంబడు౯ విమాంబువుల్ 

పూని తటంబు నూర్శుల సమూహమునక్ స్ప ఎ్రశియింప బిందుసం 

తానము వాయుసంగతినిం 4 జాంకినమాత్ర,న తీరవృతముల్. ౪౪ 1063 

తే, మృగములును 'వెంటనేపడి 1 మృతిని గాంచు 

జండ వేగంబుగల విహీళ_క్టి నున్న 

కాళీయుని చేత గాళింది 4 కలుపితమయి 

యుంటం గనుంగొని శ్రీళృష్ణుం 5 డూహచెలంగ. ౫౪ 1064 

చ. ఖలులను సంహారించుటేెక ? మస్థలపై నవతార మొంది తొం 

జెలలసను గాన నాయమున 1 శ్లీఘ్హమ పాననమూా_ర్రిం జేయయాం 

దలంచి తదీయతీరగ కదంబమవోద్రును మెక్కె నద్ది యా 

జలరువానాభు దివ్వుపదశసారససంగతి నొందం జాలుటన్, ౬. 1065 

చ. జలవిమవాయునుల్ తగుల $ జయ్యన శుమ్కతనొంద కెంతో" యు 

జ్ఞ ఏలతరశాఖలం దగుచు $ వర్చిలుచుంజెను నద్దియొక్క_౯జే 

స్థలముననుండు నుంటంగని $ తద్ధరణజము నెక్కి గట్టిగా 
మొలవలునకా బిగించి భుజోముల్ దన'చేతుల నప్పలించుచుక, ౬ 1066 

చ. గరళయుతాంబునుల్ గలుగుశకాలియ
ుం డుండుమడుంగులోన న 

_త్తరువుననుండి పె దుమికెం $ దద్ధ/ద 'మావురుపో_ త్తముండు స 
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త్యరముగ దూణోసందడిని $ దద్దయు కోభమునొండె డానఖీ 
కరభుజగంబులుం గలి శ గ గ్రక్కున ఘాత్కృతు లొవ్చ శ్యేళముక్. ey 106 

క. ఉమినెను దానం దజ్జల, సమదయ ముప్పాంగి విషకళహోయితకల్లో 
లములకా బరితేస్థ ఫలముల, గమనజవం బొప్పుచుండం$ గా భయదముగాన్. ౭ 

శొతధనుర్తి తదదూరశజగతి వ్యావించె నయ్యాది యనంతబలుండు$నై న చ శ్రీ 

నిషయం౦బునం జూడ $ వింతయే యట్లు లమడునున ను ద్రి,  కమదగజంహు 
వి క్ర ముంబునం బొల్పు$విష్ణుండు భుజదండభూతంబునకా నచ శ కలకయబాలు 

గ జేయ న తటి 1 గాఢధథ్షనుల్ 3X నవా లాలించి $ యహివరుండు 

ఆ. కాళియుండు తనయశగారంబునకుం డిర,స్కా_ర మద్ది యనుచు $ నోరువంగం 
జాల కాత సై సై న్య$సముదయమును గూడి, యరుగు'దెంచు ఇ వేగ శ యరినడంవ. ౮ 

కు చను చెంచి ) పీక్షణంబుల, కును బండువు నయుచున్న $ కోమలగాత్ర 0 

బున నీలనీరదము స్కీయనం జేయుచునున్న వాని $ నఖ లేశ్వరునిక. oy 1070 
నీ శీ శ్రివత్సలతణకచిహ్ని తోరస్థలు వాోరివీతాంబర$థారి సౌర 

ని గ్మితసుందరాస్యు నప ప్రతిభయుం గోమలకమలసోదరచరశణములు వంక 
బోవమనాభియు $ నొక్వగ నరుణంబు లగుచు. గన్పట్ట నిథచ్బానుసార 
మెలమిం గీ డించు నోయ్యిందీవ రామని నీ శ్రికృష్ణుం గనుంగొని $ చేరంబాటణి 

తే, వృథులరోషుంబుమిటి నిం లేని తలయ, కతని మర్ష ంబులందు దంఠప్టాభిఘాత 
.. ములు కనంబడంటబేనీ వ వ+భూతతనువు, శ చేత వారిచేహామునుగవ్పె $ భీతిదముగ. 

చ. ఉరగము తన్ను. జుట్టుకొన $ నోవికగల్లియు శౌరి సుంత య 
_త్తృరుణమునందు నంగము గశదల్పక యుండెను దాని గాంచి యా 
హరిచెలికాండ్రు, మిక్కిలియు 1 న్నార్డిని మున్దిరి న న్వీయచి_ల్త తేముల్ 

_'హరివయిం జేర్చి యంగసుహృాశదర్థ కళ త్ర త్రసమస్తపొంఛలన్. ౯6 1072 

క, వనజూషునశే యర్సిం,చినవారలు గాన ను 4 చింతయు శోకం 
బును భీతియు నొక్కు_మ్మడి, కనంబడంగా మూఢ బుద్ధిగకలితులు నగుచున్, ౧౦ 

క. భరణకా వో! యని పడిపోయిరి గోవులు వత్సతరులు $ వృషభంబులు దు 
ర్భరదుఃఖంబున నార్చుచు, హరినే కన్షొనుచు నేడ్చినట్లుగ నుండెన్. ౧౧ 1074 

చ. చరణనులం గదల్బక య౫సంగత కార్య మి దంచు నెంచునుకొ 
హరిం గనుచుంజె నట్టియెడ 1 నావ్ర, జనీవును దుర్నిమి శృముల్ 
ధరణిని నింగినిం గలా $ దారుణకరపమువాగ్ని పాతేముల్ 

; పురుషుల కెల్ల సవ్వభుజముల్ నయనంబులు కంపముం గనెన్. ౧౨ 1075 
ఆ, దుర్నిమిత్త త్రము లని $ తోడనే భయ మొవ్వు, జూడం చెలిని వి నట్టిససాధ్వసావ 

హమ్మ లగుచుందోందు. § 3 నట్టియుత్బాతముల్ కనంబడంగ వాని1కిని దలంకీ. ౧౨|| 

'తాండవకృష్ణ భాగవతము [5 

క. 



6౬] దశీమస్క_ం౦భము. isi 

క. నందవురోగము లివి యే, చందమునం గలిగె దనదుశసఖులు గొలువ గో 
విందుడు రొముని విడి చన్వె బృందివనభాగమునకు $ వింటి మి డిఫుడే. ౧౩ 

క. అని తలపోయుచు నుతాాతనికరమునం గృష్షునకు నితాంతము కీడొం 
దె నటంచుం దలంచి "తని సునమహాముము బెలవియం జాలశకయు సినుఫీతిన్, 

స్, తిమప్రాాణంటబులు మనసులు కవులాషునియందచె నిబ్పి శ కలకాలం బీ 
తమను సుఖంవం గోలుట్స యమునాహ్రదవ్వార్హ ర వగ భశయము శోకంబున్. 

క. కలగింవం గలవిలవడి యొులనాగలు బొంకులును $ వృద్ధులు "మొదలా 
జలజామయునివై ౦ బ్రి తయ కలగిన వారా "'ట నై $ కదే జవమలరన్ .౧౪౪| 1080 

తె, వత్సములయందు. 7 బశోను లుబ్భంగిం ప్రై వీత, నిజుస” యట్లు లె భావమ్ము+లడరమంద 
నుండి వెడలరి దీనులై $ యొక్క_మా టకృష్టుం జూ చెజుకాంత తేకయెసంసచుండ. 

న్స్, మధువంశో జులయందు 4 మహిమ మొప్పారుచు భగవంతుండా బలీభ ద్రు, దు,6 డట్టు 

భయసంభ్ర, మంబుల6 $ బర్విటుపార లం గని సవ్వి యనుజుని $ యనువమాన 
సుప్త భావ 9 మెటుంగు సుఖభగుండు గావున నేమియు బదులాడ $ "కేమి కార్య 
“మొసరంవంగు ననిశయుసు దెల్పకయె యుండొ నందాదు ల_త్తరుకణమునందమకుం 

అ. జిన్ని కృష్ణుని వై మె C త + పెలంగుచుంట్క నలు దిసలయందు దృష్టులు$క లయంబర్వం 

బంక జధ్యజచిహ్నపి$ ౪ 'సురములు, హారిపపంబులు గాన న$ీయ్సడుగు లసడి. ౧౯౬౮ 

క, దారిం బరికంచుచు నవ్యా రల్లం గళందళ న్య్థవంకకు నెట్లో . 

"చేరిరి వి "శ్వేశ్వారుం డగు, సారససేత్రు ని వదంబుకజముల నరయుచుకా. ౧౭ 

చ, సరనీతుహాంబు పృజ్ఞము ధ్వోజంబు యవాంకుశ ముల్ మనో జమా 

హరిపదయుగ్న మందు దగు1నట్రి సుచిహ్నాము లౌట గోవులే 
సరణిని బోయ నాయెడలం 5 జక్కలం జూచుచు గోవబాలకో 
త్కె_రచర ణాంతరంబులను $ దత్సద చిహ్నము లెల్లం గాంచుచున్. ౧౮ 1054 

కః తృరవడిపోయిరి యమునా, తరంగిణేతరముసకు 9 దత్సరమతు శై ల; 

యరిగి వ్రాదమభ్యమున భీకర కాలయాహానాథశ+కాయం చెల్లన్. ౧౮౪ 1085 

చ. తనమృదు కొయముం 'బనచి $ జారుణభంగిని గన్నడంగ దా 
నిన గత చేష్టుం జైనగతి 4 నిళ్చాలుం జై నవిధంబునం గనుం 
గనం దగుచిన్ని కృష్ణుని నిగూఢ మహామహిమాభి రామునిం 

గనుంగొనుచుక్ హ్రదంబు దరి 4 కాతరులైై స్కృతిదప్ప 'బాలకుల్. ౧౯ 1056 

చ. పలుక నెననేర కొకశభావముం బెల్బంగ నైనజూల క 

య్యిలం బడియుండ దూరమున ! నెంతయు న్నాల్షిని గాంచి; రళ్లై గో 

వులు నలుదట్ట నార్చుచును $4 బొక్కుచు నుండగ గాంచి యుంతయుక 

మలీనము'లైన చ్విత్సముల 4 మ్రాన్పడి రావ్రజవాసు లృత్తణీలా, ౧౯ 1097 
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సీ, అనవరతం బనంఛతునియందు గోపి కామాననంబులు దృథాశనూనరాగ 

వంతంబులుగ నుండు+వార లా శ్రీకృష్ణు సౌహృదస్మితకటాశతు వచనముల 

నత్తజీం దలంచుచు 4 నాహరి ప్రియతముం డై సర్పపెస్టితుం $ డౌటం గాంచి 

ఛరియింవరాని సోవ్వగలం దపించుచుం బ్రియతముం డప్పుడు $ వృథువృ థాక 

ఆ. వేస్ట్రితాంగుం డగుట 1 విశ్వత్రయం చెల్ల, శూన్య మైనయట్లు $ చూూడంబడంగ 

బలుక నేరకుండి 4 రొలసీినవగ పెంవునను యశోద ముద్దుశతనయు6 గాంచి. ౨ 

ఉ. ఇంతనరానిదుఃఖమున 1 నేడ్చుచు నాహ్తదమందు దూశంగా 

స్వాంతమునం దలంచి యటు 1 సత్వర మే యొనరింవనుండ నా 

యింతులు నామెం బట్టుకొని $ యీతుణముల్ కలంగంగ నృశ్రునుల్ 

సంతత ముబ్బిపాణు సతోచందమునక్- విలవించు చెంతయు౯. ౨౦౪ 1089 

ఉ. మందవనించువారల కశమందతర పి యముం దలంచు నా 

నందకుమారుం డివణు కోనర్చిన చి త్రచరిత్రగాథ లిం 

పాందంగం జెప్పుకొంచుం గమోలోదరు సుందరవ క్ర చంద్రు వై 

నం డగుదృష్టు లొప్ప మర+ణంబును గాంచినయట్టు లుండంగక్. ౨౧ 1090 

క. నందాదులు శికృష్ణుని, యందే ప్రాణాల నిట్బశనట్రిం డ్రగుట౯ా | 

' సందేహింపక మడునుం బొ,రం దలంచి వ్రయత్నపడంగ $ రాముం డంతన్.౨౧౪ 

తే, తాను భగవంతుండౌట యీోత్న మును దాని 
మాన్చెం గ ఎహ్షప్క భావము $ మానసమున 

నెజిగినట్టి దృఢ ప్రజ్ఞాం 4 చె యగుటను 
గృష్ణుం డంతట మందలో 3 నెల్ల బారు. ౨౨ 1002 

మ. తననుం దిక్కని నమ్మియుంట మదిలో $ దా నెంచి స్మస్త్రకుమూా 

రనికాయంబుగ నాత్మ "హీతువ్రునం బారం చెన్న 'లేవట్టిచిం 

తను బావించుటయుం దలంచి వణమా! త్రం బట్టు మర్హ్ఫొచితం 
| 

బనంగాం చెల్లు నశ కృతం గని స్వమా$వోత కంబు వర్ధిల్లగన్. ౨౩ 1093 

వ, ఉరగవేణ్యబంధనము $ లొక్క_వడిం దొలంగించుకొంచు శ్రీ, 
హరి యటు లేచె; నంత బరీమాత్త శరీరము వృద్ధింబొంది ని 

ర్భరవరితావదం బగుట 4 వ్యాళము కృష్ణుని వీడి కోపవి 

స్ఫురణమున౯ స్వకీయఫణవుంజముం జక్కంగ నెత్తి నిల్చుచు౯ా, ౨౩4 1004 
+ వేడినిట్టూర్చుగములను 1 వెడలునట్లు, చేయుచును నానీకారంధ్ర1నీమలవల 
న వివభీకరవహ్ని కళణంబు లురులం గనుంగొనంగ సాధ్య మే కానిగకరణ నొప్పి, 

'మలమలకాగొాడు నల మంగ లమట్టు లె యెొజ్ఞ గాంగ $ గనులుంతలో ని 

ప్పూలు నోర... వెడలంజేయుచు జలజాతుని గనుచునుండె 1 సత్త్వము దూలకా, 
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gi రెండుగా జీవిన + ట్లుండునాల్క_లు సాంచి దవుడలు నాకుచు $ దారుణగతి 

నున్న నెత్తంబులీనుండి విషోగ్నులం గృక్కు_చు నున్నయా కాలభుజగ 
వరునత్రో స నాటాడు 1 గరుడునిరీతిని హరి వానిచుట్టును 1. దిరుగుచుండె 
హరివై పుం గాం: చుచుం $ నయ్యూురగం బుంజెం గాటు వయం నంతం1 గంజనయనుం 

డట్టుతిరుగుటచే బల $ మడంగ భుజగ 

వరుడు కడుం గుంది పణములం 4 బయికి నిక్క. 

జేయ శ్రీకృష్ణ డాఫణిం 5 జిక్కయుట్టి 
వంచి వృథుఫణముల నెక్కె_ $ వజులుశే_క్టి, ౨౫ 1097 

అన్నిటికంటె నాది యని $ యందలువెప్పం గళ "ఫఘకారణం 

బన్న నుతిం జెలంగి యలోరారు సనాతనవూరుపో_త్తముం 
డున్న తభోగిభోగముల $ నొొప్పుమణి పృ కరణంబు సోశలా 

మున్నె మృదు ప కాళ తను శ బొల్చిడు నప్పదసపంకజాతముల్. ౨౬ 1099 

అతితామ్రవర్లతం దగ్కనతజనర శుకుడు గాను + న౯ా హరి నృత్యం 
బతులితముగ నొనరించెను, దితిజాంతకుం డహిఫ ణాతీతీవయి నటింవన్. ౨౬ 

మ. కని గంధర్వులు సిద్ధ చారణులు నూత్క_ంఠల్ కజుంగ్రాల చ 

వనికాయంబులు చీనకాంతలు మదికొ 1 వర్ణిబ్లు బ్ర వీ లా మృదం 

గనినాదంబులు నాన నకధ్వనులు నిక్క_ం బొబ్బ్చేలాన 'జెల్పున 
వ్వినుతుల్ దక్కినవాద్యనాదములు 'పే$ జేజ౯ మనోజ్ఞంబులై. ౨౬| 2100 

తనరారయం బణనధ్వను, అనుపమగతి నొవ్చ సుమమ$యం బగువర్ష ౦ 

బును గురియించుచు నేవింవను వచ్చిరి న_ర్హనంపుం $ బౌథిమ కనంగన్" ౨౭ 1101 

పహారిఖలసంఘదండధరుం 4 జొట ఫణ గృములందు నృ_త్తమ 

_త్రరుణమునం దొనర్చంగ శత ఓ ప్రీ, యశీర్ష ములందు భోగియే 

స్రమును వంవకుండు ఘన?చి త్ర తప వద పిత నార మేళుం డా 

శిరము నడంగం జేయునటు 1 సేయు బణింగినకాళయాహియున్, ౨౭౪4 1102 

మ. బలమెల్లకా నళయింవ భోగతతు లది? ఇ/౦తేంబు లై చేడ్సడళా 
గులసర్పంబులు చుట్టునిల్చియె కనుంోగిొంచుకొ వగం జెంద ము 

క్కు_ల నోరక్ వడి నుస్ఫర_క్షములపొం$గుల్' కన్సడళా నై జచే 
సలు మాయం గడు “గ్ల మండె 4 నిలున౯ొ శక్యం బె 'యప్పట్టునన్. ౨౨౮ 11083 

మ, మరలం గాళలియు. డెట్టులో షెలంగి దు;ర్తానంబునం గన్ను లకా 

గరళం బువ్చతిలంగ మించురునచే గాఢంబుగా నూర్చుల౯ 
వరునం బుచ్చుచు థీర్షప పం_క్రీ నదియే 1 నంపంగ నుంకింవ కీ 

శోషరునిం గాంచునొ "తచ్భిరంబుం బదసం1ఇారంబునక్ వ్రాల్బుచున్. ౨౮౪ 1104. 
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గంధర్వముఖ్యులు $ కడు మెచ్చి సుమవృష్టి గురియింవ నదియును శ గోరి చేయ 
ఫూజగాం గస్పడం 1 బూర్వపూరుషుం డగుహరి యొ ప్ప నాతనిశయద్భు తావ 

హమగు తాండవమున $ నాయహీపతఫ ణావితతి భుగ్నంబయి $ విజిగినట్టి 

యాతవ త్ర మువలె $ నగవడ గాత్రంబు భగ్నమై తగ భూరిీవదనగవ్యా 
రములనుండి గొవ్బ్ప + ర క్షథారలు గాజు నప్పు డతనిం జరము $ నచరము నగ 

విశ్వమునకు నెల్ల విభుని బురాణపూరుషునిగాంగ నెటీ౮ $ రష తొలంగ, 3౦ 

తనమది నారాయణుంగాం గనె తలంచి మహాతృ! నీవె $ గా దిక్కని యా 
తనిశరణు చొచ్చి గర్భం,బున జగమంతయు వన్ంవ. 4 బొలిపెడువాదియుకా. 30 

. తనఫణరాశీ నిల్సి వదోతల్ల జపాతేమునకా హృదంతరం 

బునంగల గర్వ మార్చం గడుం + బొక్కుుచు భోగగణాతవ త్త మొ 

య్యన వగ వంచి యున్న భుజకగాధిపునిం బతి గాంచి వత్ను లా 
_ర్తిని గని *వన్హ్రముల్ సడల 1 దివ్యకలాపము ల్టై వీడంగన్. 306 1107 

. కొవ్చులుజాజంగ నీళ ఏరు: ముప్పును దొలంగించు నాదోవూరుషుం గనంగా 

నవ్పడంతు "లెగు దెంచిర్కి తప్పిది యని మమ్లుం గావం దగు నని వేండన్. ౩౧ 

“చ. మనములు అెల్విదప్ప వెత $ మైకొన బాలుర ముందుం బోవు న 

క్, 

ల 

ట్లానరిచి చెంతశకెగి తమశయొవ్పగు మేనులు భూమిసోత భూ 

తనికరనాథుం డై తనరు $ తామరసాతున కట మొక్కి రా 
లో 

వనితలు సాధుశీలముల $4 భాసీలువారలు గాన న_త్తతన్, 3౧4 1109 

గురుపాపము లొనరించిను నురగేశుని నాత్మ్నాథు $ నొగిం దచ్చమలో 
త్కరముననుండి విము_క్తిక్కొ వారికృవం గనంజేయం గోరి 4 యంజలు లొవ్చన్. 

కరణ వదుండగు సర మ్మేళ్వారు శరణు తగంగం జొచ్చి? భక్షిభరముచే 
నురగంద్రవత్నుు లిట్లని పరినుతి గావింప బూని $ వల్కిరి జేవా! 3౩౨ 1111 

-ఇఅర్రె కాళియభార్యలు శీ కృష్ణుని వినుతించుట. ఆ 

కృతకిల్చ్బిషుం డగు మూవతి, కితనికి సీవిచ్చినట్లి $ యీదండన మే 
హత మగు న్యాయమునకు స్కీ శీతి నీయవతారము ఖల$+తణమునశే. 394 

అరితతియందు నాత్మ జుల[యందును 'నేకవిధంవుంజూపు శ) 
వర! తమ కుండుగాని యొకభంగిని వేటుగ నుండయబో ద జె 
వ్వరిషయిం బతయపాతమును 4 బట్టి రుషం గొని దండనం బబే 

. వరుసను జేయంబూనవు స్వభావము సీ కిది దానవాంతకా! 33 1441తే 

1 “త్తరద్వసనభూపషణ కేశబంధాః” అని మూలము. 2 “కాయం నిధాయ భువిభూశవతిం 
క్కణేముకి” ఆని మూలము, 8 “శరణదం శరణం ప్రవన్నాశ” అని మూలము. 
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ఉ. నీ వొనరించుశితణము 1 నేరువ్రునం దలపోయ మంచిశే 
దేవ! యగుకా దలంతువు మది౯ మునుముందుగ నిశ్సై; యట్టులే 
కావున నిట్టిదండనమఖండదయాఫ లమే యగుం గడా 
పావననామ! మా వయిన  పావము లెల్లం దొలంగా ని త్తటీన్. 3 3౮ 

ధరణి నసాధువ్రుల్ తగిననదండన మొందినచో మపోఘుముల్ 

త్వరగ నశించు నెట్టిదగు 1 దారుణపావ మొన న్పెనో యితం 

డురగళరీరముం గనిమొ 1 నుగ్రృత రాఘము దాని చెందు నీ 

యురుతరదండనం బరయ 4 నొప్పి ననుగృహమాచు నద్దిరా! 365 

చ. తెలినిను నీదుకోవము మోడిం బరికింవ ననుగ్ర హం బె యా 

నిల నని 'నేంటికి౯; మును పోదెట్టిభవంబున గర్వహీనుం డై. 
జల రువానేత్ర,! నీవు గడుశసంతసమందంగం జాలునట్టిదై 

యలరు తవం బదెట్టిగతి ? నాదృతిం జేనినా యెొస్పెటుంగ నౌ? 3౮ 

. ఇవుడు దుర్తానిమయై యున్న 4 యితని వూర 

తవ మబెట్టినొ సర్వభూ$తదయ గాంచి 

ధర్మ మెద్దానిం జేనెనో $ తలం సర్వ 
జీవనుండ వీవు సంతుస్టిం 4 జెందితిగ దె. 3౫ 

ము. వరనూతళ్తా! భవదం య్రుసారసర జకస్స ఎర్నంబు వాం-ఛించి శీ) 

రొ 

తరుణీరత్నము సర్వకామముల నాతృం గోరశకే మానుచు౯ 
స్థీరమా పూని. నృతేంబుంబూని తవముం 4 జేసెం గదా; భ_క్రిమై 

జిరకాలం దిటం దత్సదాబ్దరజముం $ జెంచెం గదా! యాతండున్. 3౬ 

-ఈతం డొనర్చినట్టి తవ 4 మిట్టి దటంచు వచింవ ళక్తులే 
థాతృముఖామరుల్ సురవిశతానసమర్చితపాదపద్డ! య 
సఫ్ఞాతవిలోచనా! జగతిం 1 ద్వత్పదవద్యరజంబు నొందు వి 

ఖ్యాతతపోవి రాజితులు $ కశాంచంగం గోరరు స్వర్ణలోకమున్ . ty 

సార్వభొ మవదంబుం 4 జక్కని పార మేస్థ్యంబుం బాతాళ రాఫజత్వ మళ్లు 
యోగనీడ్డులం గోర రోదేన! వెక్కేల ము_క్టిపదంబును $ బొందం గోర 

గు 
రివ్యానికంచె సీమీహీతమగు నీదుపాదనేనయొ భూరి + వరవుసుఖద 

185 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

మిాపన్నగము భవ మెన్న. దమస్సాంధద్ర, వుగుటం గోథావిష్టుగడయ్యెంజామ్ము; 

తే. జన్మమున నిట్టివాండయ్యు 1 జగతి నెవరి 
కై నం బొందంగ నలవిగా $ నట్టినీదు 

పాదవంశేరుహూరజంబుం 4 బడయం గలి 

నింతకం'బను బుణ్యం బదెన్న( గలదె? 3౩౭4 1120 



్ఫీ 136 శ్రీ 'తాండవకృష్ణభాగవ తము [అ 

క. వనజామా ! భ వచ, క్రంబునం దిరెగడువార లాత్మం $ బూనికం గోరం 

గను సీదుకరుణగప్రినం గనంజూలుదు రట్టిది యిటం $ గల్రి౯ా ఫణికి౯.3౮ 112] 

వ అచిం త్ర్యైళ పర్యాదిగుణంబులు గలిగి, సకల దేవోంతర్వ_్లియై, యిట్టిదనివచింపం 

దరంబుగాని మహిొమంబు చెలంగుచుండ, నాకాశాదీవువాభూతంబుల కొ శ్ర 

యుండై, _పొాక్కాలంబునందు నుండంగట్టి, సర్భకారణుండై, కారణాలీతుండ్ర 

యలరుపర మెళ్ళరుండ వగునీకు నముస్కాారంబులు. 3౯ 1122 

సీసమాలికః._ 
జ్ఞ_ఫ్టికి మజీయు. జోచ్చకికి నిధివయి బ్రహ్వవె యింతని 4 వలుకరాని 
శ కులు గలిగి యేశసరణిం దలంచిన గుణరహితుండ వోగుచు నవే వి 
'కారములును లేక] క్రాలుచుం బ్ర కృతి వవ_ర్హకుండవునయి 4 వజలు నీకు 

వందనంబులు; సర్వ్శబృ్బందారశేళ్వర! కాలరూపుడ వయి 4 కాలళ్ క్తి 

"కా శ్ర యుండ వగుచు 4 నలరి సృష్టాదిక సమయంబులక౯ సాతిళబ్ద "మొంది 
విళ్శరూపుండవయి ్ విశషంబునకు నువ ద్రష్ట్రవుగాందగి 4 దాని కరయ 

గ_వై మజీసర్వశకారకరూవుండ వయి యువ్వనీ కివె$ యంజలు లొగి 
నాశాశముఖ్య మీవాభూతపంచక మళ్లు శబ్బముఖంబు 4 లై నయట్టి 
తన్గాతృలై దును 4 దగు జ్ఞానక-ేం ద్రి యములను దళకంబు $ నజ్లు ప్రాణ 
పంచకము మనస్సు 1 నంచితబుది చి స్రములు నీయవి నీదు $ తనువు + లగును 
మజీయును డి ద్రిగుణాభికమానము"ే. స్యాంశ భూ తాత, రాశ్ళనుశభూతి యెవని 
చేం గల్లు నట్టి క యచింత్యేశ క్ర కివి నీవు కావుననే నమస్కారము లివె; 
తోయజాయో! యనంతుడవయి కనంబడకుంట నూత్షం బన 4 నొవ్పీమజీయు 
నొక్క_యుపాధి చే $ నొనరువంబడు వికారములు లేకుండంగ $ రాజిలుటను 
గూటస్టుండ వగుచుం + గొమరారి సర్వజ్ఞతను జెలంగుచుం గలలడనియుం గొంద 
యును ల్ “దనుచు. గొందశలునుసర్వ పెత్తే తయా ననుచునల్పజ్ఞుం జో యనుచుబద్ధు! 

డనుచు :.".ముక్తుండు $ ననుచు నొక్క_ం డని కాదనేకుం డని 4 కడలో యిట్లు 
నానావిధంబులం $ బూని వాడింవంగ వానినెల్లను మాయం $ బూని యనున 
రించుచుందువ్రు; మజయెంచంగ నభిధాన మనంయను నభిభేయ 4 మనం నొవ్చు 
శ_క్రిభేదమునను + సకలంబుగాం దోంచుచుందును; 'బేవసంఘాో త్త త్తమేళ! 
యట్టి నీకివె _మొొక్కు 1 లఖలెళ్వరా[ ప్రమాణ వ్రమాణం 'చెయనం దగుదువు 
తత్స 9మాణా వేత + తలపోయలా చేనజ్ఞాన' రంతుండవు; నిీశ్మా ఇసరూవ 
వెదాత్త కుండవయి $ వెలయు చుందువూ; వ ప్రవృత్తుండవు మణ్ నివృశత్తుండ వగుదు 
వుపనిషద్దూ)పత $ నొప్పుదు; వోదేవ! వందనంబులు నీకు 4 వరుసంసార్తు 

. ముమరేళవందితా! $ యాదినాఠరాయణా! వను దేవసుతుండ వై + వజులి కష 
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రామరూపంబుల 1 రాజిప్ల్ పృద్యుమ్నుC డని యనిరుద్ధుండు శ ననియు సాత్వ 
తుల శెల్ల ౭ బతివయి$ వెలంగు నీకును నమోవాకములో సుగుణ వ వవరుండ వీ ను 
పాసకులకు నెల్ల 1 ఫలవిచిత్ర త తకయి యాత త్మ నాచ్భాదింతు స వక చిత్త 
మాదియా వానివై 4 యమ్రెడు చేతనాధ్థివసాయ ముఖవృ త్తీ తోతతిని & మించి 
యువలమ్య్యుండవగుచు $ నొపుచుందువు గుణ దష్టవై. 'చూడంగం  దగకయుందు 
వట్టి నీకు నొనర్హు శ మభివాదనంబులు; తక్కింప “నించుశేం + దగనిమహిమ 
మమరంగ, సర్వకాశర్యముల యుత్ప త్తి వ వ్ర కాళ "బాతూవలోత్యు మనం దగుదు 
వోహృపీ. కేశ ! నీ 4వాప్పుదు వెళ్లెడ నరయ నాత్తిరాముం 4 డన మాన 
శీలియనంగ నిట్లోలిం బ్ర కాశించు  నట్టినీ కివి ముక్కు. $ లమరపూజ్య; 
స్థూలనూత్షంవుగగతుల నెటీంగిన ప్రోడ వరయ సర్వమునకు 4 నధివిభుండను య 
విళ్య మెపినియందు థ్ వెలయకుండునా యట్లు తనరుదు విళ్వుండ + వనంగ నొప్పి 

ఆ యలరుచుందు వళ్లు + యఖలవిశ్యాథార్టిస,మునకుః దదపవాదోమునకు సాశ్షీ 
వగుదు వాద్యయమ్లు 4 నైన విద్యావిద్య,లకును మాతు వగుదు 4 సక లమూాగ్గి, 

వ. భగవంతా! యట్టినీకు నమస్క్మా_రంబులు. దేవదేవా! నీ వనీవుండనయ్యు 
ననాదికాలశ_క్టిం “కొని దృష్టిమూ తే, మనం ద _త్తత్స (భావములం బోత్స 
హించుచు గుణ త్రో యంబున నీవిశ్వనునకు జన న స్థితిసంవారంబులం గల్పియచు 
సార్థకవివారుండనై. శ్రీ శ్రీ డింతువు.. జగ త్ర యంబునీగల శాంతాశాంతమూణథ శరీ 

. రంబు "లెల్ల భవతీ_..డోవకరణంబులై యున్న ని_త్రతీ సాధుజనంబులను, ధర్యం 
' బునురథీంప నూవాచేయు నీకు శాంతళరీరంబులు వ్రీయంబులై. యుండు, 0. 

క. వనజూషూ ! మావతి యో, ఘనభుజగాకృతిని నీకుం 1 గావించిన త 
, వ్వును దీని, నిష్పుడొకవర్కియనుకంవ సహింపం దగుదు $ వాత్తృజుం డగుటన్ ౫౦౪| 

క. తనయులు వేనీన యపకృతి, జనకులు మన్నించుచుంట 4 సాజమశకాదే 

ఘనశాంతమూ_ర్థి, వగుటక్ా, దనమది నెబుగండు నీదు శత త్త స మితండున్. 

ఆ. మూఢుండౌట నీదు$మా_ర్థి నెలుంగండు కానం దప్పు నైవం 4 గా దగుదువు; 
(ప్రాణములను వదల * ఫణివరుం డున్నాండు కావం దగుదు విష్ణు గ్గ కంజనయన!' 

శద." జననము చే స్వతంత్ర తృత యోసంభవమౌాం గద (శ్రీల ఆన్నలా 
- వనితలదూట సాధునమోపాయము సత్క్బృవం జూవంగాం దగుకా 

 వనరుహనేత్ర త్ర! మా కనంగం 1 శ్రాణములన్న నధీళ్వరుండె కా 
వునం బతిభిషోం "బెట్టు మిటం $ పోలును నీ నీ కిది ధర రృవద్ధతిన్. : ౫౨ 1928 

స 'తరుణు లటంచు విరాకుం బతోదానము చేయట .న్యాయ్యమంచు ని 

[ “ స్రీ శాంనసాధుకో చ్యానాం” అని మూలము. “సాధుభిక్ళోవ్యానాంజా తె ట్రవాస్వాతం 

తాల్ పరమదైన్యంధ్వనితం”' అని వ్యాఖ్య. 1 ఇది శ్యాఖాగ్టిథిప్రేయమే యగునని యొటుంగందగు, 

ఛాం-భాగ 18 
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_త్రరుణమునందు నీభుజగ$తల్ల జముక్ బ్రదికింతు నేని యో 

ధరం గలవారిశెల్ల మృతి $ తప్పక కల్దంగం చేసి నట్టులౌం 

గరము దురాత్తుడౌంట నని 1 కంజవిలోచన ! యొన్నకుండుమూ. ౫౨ 1120 

క, దనుజాంతక ! మూయాఖజ జ్హం;గొని యీాతండు బ్రైదుకుటకును $ మోణి నదే ఖీ 

తిని నెవ్వరు మావలనం, గనకుందుటకును నచేట్టి కార్యము గలదో, ౫౨౪4 [కద 
తే, ఆజ్ఞ చేయుము దాని మే$మాచరింతు, మంబుజాతు ! దానీకలమె $ యగుదుము 

'యేమివంచినం 'చేయంగళనెన్ను వార,మనుచు నానాగవత్ను లాగ _ర్టీని బలుకుచు, 

చ, తను వినుతింపంగా నలరి $ తామరసాయండు పాదఘట్టనం 
బున ఫణరాజి భగ్న తనుీబాందయగ మూర్చి యున్న కాళియుకా 

మనమున. గల్లుసత్క_రుణ స్ట మంచి ప్రృవృ త్రికిం దే దలంచి మా 

నె నడంగంద్రోక్క; నంత దనీనిర్భరస_త్త (ము దూలబిపోన్రు టన్. ౫౮ 1132 

చ. హరికృవ మెల్లంగాం దనువునందు ననూత్క_ర మబజ్టు చేరం గా 
“వర మెటొ పాణత్పోవయగను 4 భంగమునొందిన యింద్రి, యంబు లె 

వ్యరుసనొ నిల్వ నూర్చుగమి + భారముగా వెడలించుచు౯ా మవో 
. తురతం గరంబులక౯ా మొగిచి $ తోయజనాభునిం గాంచి యి ట్లనున్. ౫౫ 1138 
hy 

అరి కాళియ (దు వారిని వినుతిం చుట, థఆా- 

క. వరమేశా! భవమాదిగం బరహింసాకరము మాస్య్ఫభావము మటి భీ 
కరతామసులము కో, ఈ భం,బరయంయగం జిరకాల ముండు $ నదియగుం జుమా. ty 

ఆ. ప్రాణివితతికికా స్వభావము దు _స్పర్థిజ మద్ది దుష్పిశాచ | మట్టు తగిలి 
విడువకుండ, సృష్టి 4 వెలయించు నప్పుడు, వానివాని కర్మ వరము చేత, ౫౬ 

*నీ, తిర్గ్యకృమూహంబు 1 తీవ వ్రస్వభావంబు బవువిభంబుల సృష్టి $ వరంగం జేసీ 
నాండవు; కావున 1 నానావిధస్వ భావముల నయ్యవియు బశలముల శక్ర్ణు 
లను బొల్చుచుండును $ జననంబు స్థానంబు నాళయమును బీజమాకృతియును 
బలు తెజింగుల నుండు $ జలజాతు! సే పడ్డు ఖై ఖై శ్వర్యసంవన్న! శాగశగత! మవ రాత! 

తే. యట్టి తిర్భ్యగ్రణంబులేయందు మేము, 'సర్పజాతుల మగుదుము $ జన్మ ముననె 
మన్యు వధికంబుగా నుండు $ మాకు నీదుమాయ చే మోహీతులనుయికనుహీం 

చ. కనుకనె నీడుమాయ నెటు?గాఢతరంబగు జ్ఞానయు_క్టికో [దగుదుము. ౫౭౮ 
తను విడువంగ నేర్తుము? విగభాతవు విశ్వసమూవాభ రై రై 

, తనరుధు వెల ల్ల కార్యముల ఫ్ర శ్వ మెటుంగుదుూ వీవు నీదుమా 
యను విడువంగ నీకృవయె + యాం గదెహీతువ్రు మాట లేటికిన్, oy 1137. 

క. తలపోయు మనుగ్రవా మో జలజాష్! నిగృవాంబొ $ సర్పంబుల చె డా 
ma ఖు “శాకాన్యథావపీర్యాలో యోనిబీజాశయాక్ళతికో అని మూలము. 



౧౬] దశ మస్క 0థ ము. కలం 

కులమున బుట్టినమా శకెది, తలంచెదవో యుక్త మనుచు 4 దానికా దయవేన్' 

క. ఆనతి యిమ్షని "వండంగ, సూనాంబకుతం డ్రి, మాయ 1 శోభిలం గార్యం 
బూని యొనరింవంగా తతి మానుషుజనిం గాంచియున్న 4మాధను( డంతన్. ౫౯౮ 

క. కాళయుం గనుంగొని యి టను, నైళమ సంద్రమున కేగశనలయు నిలువ౭గా 
నేల యిట నాలనీంపకు, పోలు నిదే యనుచు దోంచె $ బుద్ధి ఫణవరా! ౬౦ 

క. జ్ఞూతులతొో నిజబంధు, ,వ్రాతముతో నిపుడె తరలి $ వార్ధికి. బొమ్హా 
చెతస్సమ్లదముగ గో, (వాతము మానవులు ద్వీషవతిని౯- దీనిన్. ౬౦ 1141 

తే. అనుభవింతురుగాక యిశచ్చానుసార్మ, మేను నీ కిడినట్టి యాశయానతి నిరు 
సంధ్య లం దెవ్వండు తగంగశసంస్మరించు, నతండు మోనుండి సాధసమందకుండు, 

క. నాకు వివోరస్థానం, బె కడుం బావనమునై న $ (పాదమున నిందుకొా 
వేకువ మునింగి భ_క్లిన్సి నాకులకుకా బితరులకు మీనంబు లలరలోన్, ౬౧౮ 

క. మునులకు: దర్పణ మొనరించునొ యాతడు, నువవనీంచి $ సొరిది నను మనం 
బున సృరియించునొ యాతండ్కు సఘనపావవిము_క్టి నవుజె |! కాంచుం జామి. ౬౨ 

చ. రమణక నామకంబయి విశరాజిలి యు_త్తమమైనయట్టి ద 
౪. పము విడనాడి యెవ్వని య$పారభయంబున న్నీ పదంబు నే 

వ్య మనుచు జొచ్చినాండవొ ఖీగాధిపుం జాగరుడుండు మత్సదా 
బ్రముల సులతేణంబుగల 4 సర్పము నిన్ను గృసింప కుండెడున్. ౬౩ H46 

క. అని యద్భూతకర్తుండగు, వనజాముండు కృష్ణం జెన్ని $ పలుకంగ విని శ్రీ 
శుని గాలియుండు వూజిం, చెను దత్పత్ను లును. గృష్షు 3 శ్రీవుదు నజాునిన్, 

*తే. ఆదరంబున నూత్న దిగ వ్యాంబరముల 
మాల్యముల శ్రైష్టతమరత్న$మయ కలాప 
ములను శ్రీచందనంవుం జీర్పలను భూరి 
తరమగుచు నొవ్పనుత్సలీదావుమునను. ౬౫ 1147 

ర్ గరుడధ్య్వజు వి శ్వేశ్వరుం బరమాత్తుని బూజ చేసి $ భక్షింగొలిచిర 

_త్తీరుణమునం గాళయుండును, హరిని బృసన్నాత్తుం జేనీ ౪ యాదృతి దనరన్, 

చ. అనుమతినొంది మిత్రతననయావలి భార్యలు తోడరాంగ న 
వ్వననిధి మధ్యభాగమున $ భానిలు ద్వీవవరంబుం జేర ప్రో 
దినియును నాంటంగోలె ముని $ బేవవరార్చితపాదవద్దుం డై. 
తనరి మనుమ్యదెహమును $ చాల్చి వివోరము సల్చుకృష్ణుండున్. ౬౬: 2240 

* “దివ్యాంబరస్ర, జ్య ణిఖిః పరా స్థ్య్యెరపీభూప. తై, దివ్యగంఛాను లేపైళ్ళ మవాతోత్సల 

మాలయా”” అని మూలము క 
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ఆ, మది ననుగ్రహింప 1 నదియది సాదూద,కములు వెలయుచుండ $4 గరళ బాధ 
వదలి పోవ ఛేను$వారమునకు మానవులకు గమ్యమగుచు  నల-రెమిగుల. 

పదు నేడవయ థ్యాయ ము. 

ఇత్రిర్రి యమునా(హ,దచరి త్రము. te 

చ. అని శుకయోగి తెల్ప విని 9 యషజ్టనపాత్రు,ండు కాళీయాహీ చ 
' - "కృనిఫణివాసమా రమణకం బనుద్వివము నేల వీడెశ దా 

రుషన కతండొక్క_ండే తనకు $ నుగ భయం బొనంగాడునట్టి త 
పప్పును బొనరింవెబేని? ఫణేపూగమునిర్భయవృ త్తి నుండ6ంగన్. ౧ 115] 

క. అనిప్రశ్నింవంగ శుకముని, యనియెకా మును సర్బ్పభ_క్తినలరెశు మనుజుల్ 
జననాథునకుం గరంబులు, కొనిపోవువిధంబు తోయం 4 గోరికమిోాజన్, ౧౪ 

సీ, సర్బభయ మ్రబేకచరదంబునం గబ్బకుండుటతై తగ$విండివంట 
' లాదియా వస్తువు $ లమవస నమవసం గొనిపోయి భఛాయనే $ జనులకొనల 

నావిర్భవించి సశమాదులు లేనట్టి య లవనస్పతిమాలము లను చెట్టు 
నట్టు లేర్చడి యుండె $ నాచార మొక్క_ండుః వ్రళపర్వమందు సర్పంబు లెల్ల; 

లే, దనకు జనులిడి నట్టియంశశమును ప్రీతి 
- దము రతీంచుకొజకు నిీతాంతమహిొమ 

మున నెసంగాడు నాగర$డునకు భ క్తి 
. నిడుచునుందురు వానిని 1 విడుచు నతండు. 3 1153 

క, గరుడుని భీతియె కలుగమి్మిి నురగులు సాఖ్యముగ నుండు $ నగి సర్పము లి క్క_రణేని గరుడున కీయ, గరళము వెంప్రున మదించి? కాళయఫణియున్ . 34 
న్స్, వీర్యమదంబున $ వెలయుచు వై నలేయుని దృణంబుగ నెంచి 4 తనదుభాగ 

మాతని కీయక 4 యనుభవించెను దానె భ గవల్సి 3 యుండయి 4 యగణితమగు మహిమమునం దగి $ మాననీయచరి శత్రు, డౌొసువర్దుంయ 'కాళ%+యాహింజంవ .. వాంఛించి యధికజశవంబునం బజితెంచ బైబడ నరుదెంచు $ వై నతేయు 
ఆ. గాంచి కాళయుండు $ గరళంచె యాయుధృ్యముగ నెసంగువాషకోయగుటనాలు' కలు భయంకరముగతగ్రాలంగ నయనంబు, లుగ్రములుగ నుబ్బిశయొవ్చుచుండ, 
క. తనమ _స్తకపం_క్తిని బై, కొనరంగను లేపియునిచి' 1 యుఠుతరపేగం 

* బున, గరుడువైకి నడ తెం, వెను, జ క్రికి వాహనవుయి 1 సిద్ధబలుం BSB. ౬ 1156 చా చ. కరము భ యంకరం బగనచుం $ (్రాలుపరాక్రమ మొప్ప నొప్పు నా గరుడుడు తీవ్రకోవమున 1 గాఢజవంబున గాలియాహినై. . 



౧౭] దళమస్కృ ంథము, ' 141. 

నురుతర శె "ర్య 'మొప్వునటు $4 లొక్కమెయిం బడి చిమ్మిచిమ్మిక 
, ర్చురరుచి వెల్లువామదళ$ముం బయిశే త్తియె తాంవె నెంతయున్. ౭ 1157 

మ. వినతావుత్రుని వతుతాడనమునక్ 4 వే విహ్వాలత్వంబునుం 
గని యందుండంగ నోడి యొవ్విధినొ యీ కాళిందియందున్న నీ 
రనిధింబోలిన మడ్డుం జేర నరపా; తాః యాహ్రదం బెన్నం దా 
ర్జు శెబ్బంగిం "సొరంగ "రాకయె యనక నిమ్న వార్యున్న తిన్ ౮ 1159 

చ. ఇతరులుకూడ నందు బొర $ నెంచరు లోంతుగ వారియుంట నో 
'తతిపవరేణ్య! యందు నొక$చేయ చరించుచు నుండె నద్ది య 
చ్యుతునకు వాహనంబగుచు $ నొప్పుఖోంద్రు, న కెల్ల శల మా 
దృతి గ గహియించుభ తమ్యుమగు $ నేచిన వీ చిలీ ఏ సువక్లుం 'డొక్కటన్, oy 1159 

క. దానిం దినం గోరిచనక్కా మానిపుం డట హా రియను 4 మహితాత్తుడు తా 
నూనిననియతిం దపంబును, బూనిక నొనరించుచుండె ? భూతకరుణ వెన్. ౯ 1160 

క. వలదని గరుడుని గనుచుం, బలికను దార్జుర్ణండు మౌానిశవలుకు గొనక మి 

క్కి_లయాయకలిం గొనియుండుట్క, బలవంతేముమోలుం జిక్క_యబట్టి కొని చనెన్. ౯ 

క. మోనవతి నిట్టుకొని చనం గా నెంతయుం బొగిలి బైన్య 1 కలీితములగు నా 
మ్రానముల గాంచి సౌభరి యానేెలవుననుండు వానిగయా _ర్టి యడంగన్. ౧౦ 

చ. కరుణచెలంగం బల్కెను ఖగతీతిపాలుడు ఆార్హ్య్యం డిందు సం 
చరణము జేయు మోానముల $1స సత్త్యముపాంగలో జొచ్చి యిప్పుడె 

క్క_రణిని గొంచుంబోయె నటు $ క శృమృణం బట్టి గ నీంచునేని న 

' త్వరమ గతాసుండయ్యెడును $ బల్కీ_ది సత్య మటంచుం గోధి మె. ౧౧ 1168 

చ. మునివతి శావమిచ్చె; ఫణికముఖ్యు(డు 'కాలియుంజే మెటుంగు నీ 
' మునివరుశావ మన్వఫణీవూగము నించుకయే నెలుంగ దా 
వనరుహనేత్రు,వాహనము 1 వంకజనించిన ఖీతినేగి చా 
చ్చెను ప్రద; మందెయుండె నొక చోటును గానక నే స్వచ్చమిజంగన్, ౧౧౪ 

క. హరి దానిని వెడలించెను, ధరణీళ్వర! యిట్లు దుష్ట్ర్రదారుణభుజగే 
'శరు సాగ నంవీ కృష్ణుడు, త్వరపడి యమ్హడుగుం బానీ శవ 'చ్చకా నెలికిన్. ౧౨ 

చ. మనసున కింప్రుంబెంచు సుముమాలికల౯ొ ధరియించి వోరిచం 

దనఘనచర్చలం దనువు 1, తద్దయు నొప్ప మనోహరాంబరం 
బును ధరియించి దివ్యమణిశవుంజ విభాసురభూవణంబులు౯ 

గనకకలావరాజి దగం $ గాంచన చేలుండు రాంగ గోవకుల్. ౧౩ 1166 

క. మరలం బడనీ నప్రాణో ,త్కే_రమున నింద్రియము లట్లు 5 కడు వేగము శే 
చిరి భూమినుండి ఏ మనసులు పరమానంచమునం బొదలం 1 బ్రమదము పొంగన్, 



గ 

_ H2 శీ, తాండవకృష్ణ్టభాగవతము [అ. 

క. హరిం గొంగిలించుకొన్సి రృ త్తరుణమునందున యశోద 1 తమి రోహిణి యుకా 
ద్వరవడి నందుడు గోపోత్క_రములు గోవికలు కృష్ణుల గృమటం గనుచున్. 

తే. తమమనోరథములు వండ 1 ధన్యుతం గని,నట్టు లలరిరి బలదేనుం శ డనుజుం గృష్షు. 
గెగిటం 'జేర్చుకొని హారి $ కార్య మెల్లం దెలిసీయుండుట సునిత $ మొలయం 

చ. తరువులు గోన్రలుకా వృహభశతల్ల జముల్ మజీ వత్సముల్ మహ [గాంచె 
త్రరముదముండె ని పృసముదాయములుకా సకళ త్రులౌచు స 
ద్దురువులు నందుంజేరి యిచె $ సరత రాహిాకిం జిక్కి. నీసుతుం 
డరుదుగ వెల్వడం గలిగ $ నారయ నీయదియే యదృస్టమౌా. ౧౭ 1170 

క, -ఈయాపద విధివళమునం బాయంగాం౭ గలిగెం గాన $ బ్రాహూణులకు నీ 
"వే యే దానము లీంగల,వో యవ్వానిని నొసంగు $ టొవ్వు౯ రాజా!౧ ey 1171] 

తే, పుణ్యవళమున శ్రీకృష్ణోమూ రి యిట్టి యావదం బాయంగాం గచ్చె 1 నట్లుగాన 
దానముల నిమ్మనంగ నంద వ్ర జేశు, డళ్లు స్వర్ణంబు గోవుల 1 నలరి యొసల. 

*చ. అనితరభాగ్య శాలిని మవోసతి యప్పు యశోద నస్రస 
_తృనయుని లబ్టీ చె నతిము+దంబును గాంచినచాటం గృస్హం నొ 
య్యన బిగిగ "ంగిలింఛుకొని $ యంకమునం దిడుకొంచు నశ్రుబిం 
దునికర మత్తజ౯ా విడిచ $ దోంవమిం బల్క_ంగ సుంతయేనియున్. ౧౯ 1179 

చ, ఖరకరుం డ_స్తమించె; నెటుగాని చనంగను లేమి నవ్విభా 
వరి యమునాతటంబు నొకకభాగమునకా శ్రమకర్శితాత్తు త్ర 
జరవం దలంచి ెల్లరును 1 సాంతము లాకలిదప్పులకా నిరం 
తరవరితావ మందంగ నిశతాంతము గోనులు నళ్ల తూలంగన్. ౨౦ 1174 

క. హరియును రాముడు నశ పరితాపము గనుచు స్వీయకబంధుజనులతో 
సరిగ వసించిరి రాయగల, వరితావము దీర్పంగోరి $ భ దృదు లగుటన్. ౨౦ 1175 

-ఆర్రి శీకృష్ణుండు కార్చిచ్చునుండి నోపులం గాపాడుట, 6తా- 
ర్? అత గు, అర్ధ రాత్ర ంబునీయందు గ్రీవ్నర్తవు గావున నందున్న 4 కాననమున 

దావాగ్ని యుదయించి 4 తటుకున వ్యాపించి నలుంగడలం బ్రాంళనందముఖులు 
నిదురించుచుండ నీయ్యదనున దహీయింవం బూసనె గోవులచుట్టు$ పూన్కిింగ్ర మి; 
దావానలం బిట్లు 1 తచముగినిం గ్పమ్లి కాల్పుచుండు "బటీంగి 4 కలంతనొంది 

తే, నోవకులు సంభ్రమంబున 4 దాపశాంతిం జేయు వర వెన్ని తోమి శ్రీహరి దన 
మాయ చే మానుషాకృతి 9 మహిమవెలయం చాల్ల నట్టిదై ము వేండతదగు 

క, మనములం దలంచి శరణం,బును వేండిర కృష! కృష్ణ! భూతావాసా! [నటంచు. 
ఘనవి క్రమ! శ్రీ రామా!, కనుమా యిజె భయదమైన $ కార్చిచ్చు వడిన్. ౨౨౮ 

. “నష్టలబ్ధప్రళానతీ” ఆని మూలము, | Man 

చేలా 



౧౮] దశమస్క_౦ధము, 148 

క. మీవారమైన మమ్ము బోవిడువక మ్రింగ నిదిగొ $ వూనెం జూడం 

గా విలయకాలమందలి, పావకువలె దు_స్తరముగం 4 బరలగాం జుమ్మో.౨ ౩3 1178 

క. నీవే వభువవు కృష్ణా! నీవారము మేము వ్రీతి శ నిన్నే గనుచుళా 

వానిరి. గాలము ద్రొతుము, గావున నీబారినుండి 1 కావుము త్వరగన్. ౨౩6 

క, అకుతోభయములు నీప్కాదకమలముల్ వాని విడువ + దలశ మదెవుడు౯ 
సకలశుభ పృదుడవు న్కీ విశం గాలము పుచ్చుకుండ$నే కావం దగున్.౨౮ 1190 

క, అని వాపోవల లోకావనదముండు కృష్ణ మ్యూ_్చి ఫ బంధుజనులడా 

వనటం దలంచి తానే, యనంతుం డై భూరిశ క్తి $ నలరుట నప్రుడే. ౨౮4 1181 

ఆ, తన్ను నమ్మియున్న 9 త దృజవాసుల, గావ నెంచి శక్తిం $ గాబుచిచ్చు 

నెలమిం దీవ్ర మనుచు 4 నెంచక దిగదమ్రింగె దాన వారు ఖతీమానునట్లు. ౨౫ 
టా భల 

పదునెనిమిదవయ థ్యాయ ము, 

అరి శ్రీవారి శ్రీవ ర్తువునందు నివారించుట. రితా- 

న హరిదివచరి త్ర ము నీ, కరణికా వినిపించి మాని? కాంతుండు మణటీయుకా 

నరపతికిం చెల్చె నవ్వలి, హరిచరితము వేడ్క_మిణు 1 నట్లుగం బిదపన్. 1100 

క, ఆర్శాత్రి యిట్లు కడున ము,రారాతియు సమృడాత్య$లౌ జ్ఞాతులు స్వీ 
యారమ్యకి క్రిం బాడుచుం దో రాయగకా గో వ్రజంబుీతో దగు వ్రజమున్, ౧ 

తే, తాం బ్ర వేశించె; నీవిధిం 4 దద్రషజమున 
గో వృజమ్మును బాలించు $ కుతుక మొక్క... 

వ్య్యాజముగC గల్లుమాయచే $ వోరిగతులం 

దిరిగి రారామకృష్ణు లోచ్చెరువుగాయగ. ౧౪ 1185 

సీ, వాసంతిక క్రీడ 1 లీసరణి౯ సాగ నరుదెంచె క్రివ్యర్తు 4 వల్ల నల్ల 
నను బ్రాణులకు నెల్ల  ననుమోదదం బది యంతగా గాకుండు $ నట్టులైన 

బృందావనసుగుణ $ బృందము'చే గ్వీష్మ మయ్యు నసంతంబు1నట్టు లద్ది 

*రనంబ జె; నావ్రజంయబున రామునింగాడి శేశవ్రండు వసీంచి కేళిసల్పు 

తే. చుంజెం గావున నద్దియు 1 నుండె నట్లు, *మండు వేసవి నెలయేళ్లు 1 నిండిపాజం 
గలుగునిర్ధామముల మిల్లి కలకఠోర, నిస్ఫనము వినంబడకుంటడె + నెలవ్రున నట. 

క. నెలయేళ్ల నీటితుంపురు, లలముకొనళా న్నిద్ధములగు 1 నవనీరభఘుహూమం 

డలముల మండితమై వన, మలరా రెం జూడంజాడ 4 నందంబగుచున్. ౮ 1187 

చ, అనిలుండు న్రోదినీసలిలజాకర నిర్భర తుంగభంగ్రరా 

జిని బొరలాడి తామరలు $4 చెంగలువల్ మణీ యుత్సేలంబులులా 

oe * 9 ' ON | 
1 “యయా స్లీగగచాకా సామా ద్రామేణ సవాశేశవళి” ఆని మూలము. ఇ యత్రనిర్ల రనిర్భా)ద 

నివ్భ త్తన్వనరయిల్లీకము” అని మూలము. . 
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గనులకు విందుచేయ నటఠగల్లిన పుప్పాడు లెల్ల సం గ్రృహిం 

.చి నెటీ సువాసనల్ పౌలయః $ జిత్రగతుల్ దగ సంచరింపంగన్. vy 1188 

చ, వనమున నందు ఛాద్భలము $ బాగుగ నొప్పి సుఖంబు గూర్చలా 

జనులకు మండువేసవి నోసంగడు తాపముగాని సూర్యువం 

కను జనియించు వేండిమియ 4 గాని రవంతయు సోతదయ్యు; హా, 

. దిను లపు జెండ వేండిమికిం + చెప్పున నింకక నిమ్న వారితోన్. న 1189 

క్ష. ప్రవహించుచుండం గావున, నవిరతము మహళోర్తి వితతు 4 లంతట వ్యాపిం 

' వ వసుమతీఖాగంబులు, వ పృవిమలపవ్రులినములు తడిసిరమ్యతమములై. ty 110 

చ, వెలయుచునుండ న త్రణిన 1 వేయిముయూఖము లొప్పు భాను కాం 

తులు విషముకా బలె౯ా గవినీ $ తోరవుశ_క్తిని సారసం గృహం 

బలయక చేయం జాలు నవిీశయయ్యును భూమిరసంబుగాని * ఛా 

ద్వలములనొవ్వుఠమ్యుతర్శ భాగము గాని రవంతయేనియున్ .౬ 119] 

క, హారియింవం జాలకుండెను, దరువరములు కుసుమితములుం 4 దద్దయు సిరులం 

బరలుచు నుండెను బములు, విరావముల వారిరీతి $ వెలయించుటచేన్. ౬4 

చ. వినవిన నెంతయు౯ మిగుల 4 వేడుక నించుచునుండె నవ్వునం 

బున మృగజాతు లార్వ నదిశఫ్రమోదమునించుచునుం టెం జి త్ దీ 

"తి నళులు బరి రి సంఘములు 3 తృప్పి వి తగా శ్రుతివే వయగాన మొ 

యనిన వినం కేయుచుండెను విశకావళి కూజిత్ముల్ వినంబడెన్. ౭ 1198 

క. సారసములు ప్రీ తిమనో,వోరినినాదముల నెప్పు $ డానందము న 
వ్వారిగC గల్ల జేయుచు గోరిక లలరార నుండె 4 గోవిందు. డటన్. ౭ 1194 

క బలభ'ద్రుడు తనతో నిమ్ముల వనమున వివారణంబుం $ బూని సలువ వే 

డ్మ_లుప మించ నిరతిశయభూ,, తుల మించినవాడు గానం దొలి గీ వృమునన్. ey 

చ. వని విహరింపంబూని మృదుశభ ద్ర నినాదమనోహూరంబు గాం 
దన రెడు వేణువూందుచు నోతోంతము దేహా మెటుంగకుండగో . 

.. వనికరగోధనంబులు, కృవం దముంగాచు నటన్న నమ్మకం 
బున వెనువెంట రాయగ వనముం దమిం బొ చ్చెను గార్యసిద్ధిశై.. ౮ 1196 

చ, లలిత నవీనవ ఖృపము+లక౯ా సుమగుచ్న ృమయూరబ ర్ల రకం 

“బదుల సుమమాలికావితతిం 4 బొల్పగుథాతువులక్ విచిత తృభూ 

షల నొనరించి తాల్పుచు నోసంగాడు వేడుక. శామకృష్ణము 

ఖ్యులు వ్రజబాలు రాడుచు మ1హోద్యమ "మొవ్చంగం బోరు సల్పుచున్... ౯ 

కు పాడుచు స్వేశ్బానుగలికా గూడుచు విహరించి రంత $ గోరికం గుష్తం 
''డాదుచు నుండంగం గొొందటు, పాడక మొదలిడిరి ముదము+వై మై బాంగ్. 
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సీ, వేణువు లూందుచు 1 విమలభావంబులం గొంద లుండిరి మజోకొంద అపుడు 
కరతాళముల బిట్టోగా వై చుచును గొమ్లు లూనివాయించుచు 4 నుండ్కి రంత 
మణీయును గొందటు $ మంచిది మంచిది బాగున్న దని స్టుతోవచనములను 
బలుకుచునుండిరి; 1 సులలితగోపాలజననమ్మునం దమోరిని నితరులు 

తే. తెలినికొనకుండ నమృతాంధశసులు ప్రయత్న 
ముననె కవ్వకొనుచును రాశమునిని గ్భష్టు 
గోవకు లనంగం బరలసచుం $ గోరి నటుని 

నటుల యట్లు నుతించిరి $ నైజభ క్షి ౧౧ 1199 

చ. ఇరువురు సోదరుల్ విహార ణేచ్చలు పాంగయగం గూశటుల్ మనో 
హారతం జెలంగ మండ లముీనట్లు చరించుచు నైశతమ్లువై 

ద్వరపడి దాయటుచు౯ గదియ 1 వచ్చినవారిని హెాచ్చరించుచుల౯ా 

గరముల నప్పళించుచుం దశగం దము జేరంగంబట్టి లాగుచున్. ౧౧౪ 1200 

తే. మల్ల యుద్ధ మొనర్చుచు $ నెల్ల గోప 
దాలురంగాడి క్రీడించి $ రోలీ నంత; 

బాలకులు నృత్యములు నేయం బాటపాడి 
వాద్యముల మ్రైయం జేయుచు 4 బలువిధముల. ౧౨౪ 1201 

క. వినుతించుచు బళిబళి నర్తన మిది బాగున్న దనుచు $ _స్రవవచనంబుల్ 

మనమలరం బల్కు_చుండిరి, జనవర! యాసోదరులు వాళ్ ౦సార్హ్హముగన్ . ౧౩ 

నీ. వారొక్క_చోట బిశల్వఫలంబుల మజీగుగ్దులుఫ లంబులను నాశమలకఫ లము 
లను బిడికిళ్లలో$న నిముడంగాం జేనికొనియాటలాడిరి $ మనల నొకరి 
నొకరు తాశంగనొప్ప్రూదియశ నని పంబెముల్ పలుకుచు ముందు గాఠేబరువు వాటు 

వాని దాశయగ యత్న ?4మూని యాడిరి మజ్ డాగురుమాూ(తలోడంబు మోజు 

తే. నాడుచుండిరి మణీయు నోయ్యె తెజంగు లైన బవావిధకేళుల $ నలర మదుల 
వేడ్క_వడుచుండి రొ క్కెడ$వివిధమృగప, త త్తి చేష్టలు గావింపతద లయవుగొనిరి, 

క, తలంపుల కనువగు రీతుల, సలువుచు నుండిరి మజటొక్క_ $ సమయంబునం గ 
ప్పలవలె దుముకుచు బహువిధ, ముల మేలములాడుచుండోపుచ్చిరి తణినిన్,౧ ఈ 

క, ఒకపరి నుయ్యెల లూంగుచు, నొకవరి రాజార్హ్య వేషమమూని వెలణటచు౯ా 

బకవక నవ్వుచు నుండిరి, సకలవిదుల్ సోదరు లొగి $ సరివారలతో౯. ౧౫ 

*అ. లోకమున బ్రనిద్ధి శ నేకరణిం జెంది యున్న వైన యాట 1 లొప్పుమాటి 
నెన్నికలవా వాని + నన్నింటి నాదరించుచును గేలిసల్పి $ రచటవారు. ౧౫౪ 

చ. వనములయందు (వోదినులం $ బర్భ్జతసీమల వానియందునం 

* “ఏవంతౌె లోళసిద్ధాభిః శ్రీ ణాభిశ్ళేరతుర్య నే” అని మూలము. 
తాం-ఛాగ- 19 

ఖీ 
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గనంబడుకోనలందు లతోకల్  వెనలగందగు కుంజపుంజమం 

దును విపినంబులందును మనోజ్ఞ సరస్పులయందు గోవులక్ 
దనివి చనంగ మేవుచును $ డారు చరించిరి బాలయు క్షు లె. ౧౯ 1207 

రై బలరాముడు వ్రలంబానురుం చోలియించుట. ఇితా- 

క, -ఈరీతి౯ విహరింప, వారలలో రాము. గ్భష్టు $ వధియింపంగాం 

గోరి ప్రలంబుం డనునొక్క క్ర్యూరానురుం డందుంజేరి 1 గోపాకృతితోన్. ౧౭ 

క, సర్వ మెజింగినవాండ్రై సర్వమునకు సాశత్షీయనంం $ జాలినవాంటై. 
యుర్విం జరించు ముకుందు. డృుఖర్య్వంబగు గర్వ మొవ్చం $ గాం దము! జంసన్, 

క. చను దెంచిన యారక్క_నుం గని యాతనితోడిపొత్తుం $ గాదన శెట్లీ 
తనిం జంపందగునా యని మనమున నెంచుచు నొవ్వుకొనియొ 1 బుద్ధిబలమునన్ 

ఆ. అంత మురాంతకుండు విబుశ+థాంతకుం గ్రూరుని వానిం జంవంగా 

సా్యాంతమునం దలంచి యొకకచక్క_ని యాటను నిశ్చయించి లో 

'నెంతయుం బొంగుచుక్ సఖుల 1 నెల్లను జీరి వయస్యులార ! శ్రీ 
డింత మె శ_క్షికిం దగుకడిందిమగంటిమి యొప్పునట్లుగన్. ౧౯ 121] 

క. ఒకరొకరుగాక రెండుగ, నిశ జతలుగం గూడి న్వేచ్చ $ నిటవిహరింవ౯్ 
సకలవిధములం గన వోయి కలుగు ననివల్కె; రామకృష్ణు లధివులై. ౧౯౦ 

క. చరియింవంగ బాలకు లొక్క_రిజతగాం నగొందటలుండం + గను గొందటు నొ 

క్క_రిజతగాం చేరిరి వా, రిరువ్రరె తమవారిం గావ 1 'నెంచుపరివృఢుల్ . ౨౦ 

క. అం దోడినవారలు గెలుపొందిన వారలను మోయ $ నొప్పుళొనుట నే 
సందియ మొందక మోయుదు, రందు విజయ మొందువారి $ సమ్యైగతులన్. 

క. మోయుచు నోడినతణీని౯, వోయించుచు గొల్పినవుడు $ మోదంబున ని 
ట్రాయాటను సాగించుచ్చు నే యావుల మేవుచుకా జ; యేచ్భ్చలం గొనుచున్. ౨౧ 

క. చనిచని యటభాండీరక, మను వటభూరువహాముకడకు $ నరిగిరి కృష్ణుం 
డును బోయె వారిముందుగ, మొనగాం డనుఖ్యాతి నొందిబుడ్ధిం దలంచుచున్. 

క. ఆవటభూరుహా నికటము, పావనముగ నొప్పు నందం $ (శ్రూగ్విధముననే 
గోవల్ల భుండు శ్రీడా, వ్యావృతి సాగించె దనుజు 4 నట వధియింవన్. ౨౨ 

నీ ఆయాటలోం గృష్టుం + డవజయ మొందంగం దత్సశ్నమున నున్నఫదనుజముఖులు 
జయమందినట్టి కృష్ట జ్యేషస్టముఖ్యుల వహీయించి నడచి రశవ్వరుస యందు 
హరి భగవంతుండై 13 యలరియుం గారణాంతరమున (శీదాముఠదానుమో చె 
భద్ర నెనుడు బలోఛద్రుని సహచరువృషభుని వహీియించె 1 వేడ్క_మిాణు 

. తే. నళ్టై బలబేవు నాప్రలంగబాసురుండు మోచికొని పోయె దానవోవుంగవుండు . 
=... కృష్ణు నవిషవ్ల్వ్య్యూగా మదిగనెన్ని కొనుచుందనవయిం గూరుచున్న రాశమునిగడంగి, 
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క. ఎందాశ మోచి డింపంగం దగు నని నియమముండెం $ గావున నచ్చో 

టం దింవక కడు వేగము, యెందో దింవంగ నెంచోయే కొనిపోయిన్. ౨౫ 1219 

మ. బలదేవుండు మవోచలంబువగిదికా $ భారంబుగా నుంట న 
వృలలాపహాోరుండు మవోయయజాలక గత ప్రాగ్ధర్వ వెగుండు నై 

చలమొప్పం దనతొ ంటిరూవము లసోచఛ్చామిాక రాంచత్పుభూ 

షల నొప్పారెడుదానిం దాల్చి $ నదియే సాజంబు తజ్ఞాతికిన్. ౨౫4 1220 

ఆ. దాని నెక్కి_యున్న 4తణి బలరాముని, మోచికొనుచుం బోవోనేచి విద్యు 
దోఘపరివృతమయి + యొవ్వు శళెందాల్చు, నీలనీరద మన $4 నెగజె నతడు. 

ew . ఆసమయంబున 4 నావృథు కాయ మత్వ్యున్న తంబయి యొప్పుశచుంట గగన 
మును స్పృళించుచు, జవామ్లునం బోవుటనువుతవవాుని కణమ్మలువ లెనయనము 

లగవడుచుండ భ శయంకరదం స్ర్రలు వెలయుచు శ్రుుశుటులం 9 గలినియుండ [గ 

మండుచున్న ట్టు లోయుండు వెండు కలొవ్చం గటకముల్ ముకుట నమురగూోగదను'లెసం 

తే, వానికాంతులు చిత్రముోగా నెసంగం గానంబడ రాము డించుక $ గనియి భీతి 3 
నంతలో స్వబలాదిక్ర $ మాతం దోయ భయము తొ లయగంగ నాబ లోభ ద్రుండవుడు. 

క. తనతోోడివారికిం దృవ్వ్వున సుంచంగం దన్ను. దెచ్చెం $ బూనిక నితం డం 
చును దలంచి వాని రక్కె_స్కుగ నెజింగి మవో గృ వాంబు $ గడలుకొనంగకొ, 

క. అమరేళుండు కులిశనిప్కాతమునక౯ా భూధరమునట్లు $ తనదృఢ ముప్టికా 

బొమముడి యడరంగ న రణ్, నమరిచి బిట్టుగను బొడిచె 4 నాతనిశిరముక, 

చ. బలు దృఢముష్టిఘాతమున + వానిశిరం బొగి వ్రయ్య లయ; ఛా 
రలుగనె నోరనుండి రుధిరంబు బయల్పడంయగా నవస్తృతి౯ా 
గలనచు హోయటంచు వడి $ గాఢరవంబులు పర్వం (శ్రాణముల్ 

వెలువడ నింద్రు;నాయుధము] వ్రైటునం గూలెడు పర్వతంబునాన్. ౨౯ 12265 

క. ధరణిని ధ్రెన్లెం బ్రలంబానురుం డిటు బలశాలియగుచు $ శనోభిలు బలుచే 

దురమున నిహతుం డగుటం, బరికించి సువిస్మితులయి $ బాలకు లెల్లన్. ౨౯ 

ఆ. సాధుసాధు వాక్య 1 సమితిచేం బొగడిరి మజీయు నాశిషముల $ నెజి నొసంగి 
మరల బదికి నట్లు $ మదుల నెన్ను చుం బ్రేమ, విహ్వాలాత్తు లగుచు 4 విముతహారుని. 

క. వినుతికి నర్హుని రామున్ని దనివాజంగం గెలిలంచి 1 తేగినవిభమున౯ొ 

వినుతించిరి; పాపాత్తుండు, దనుజుండు వప్రలంబుం డిటుగ+త ప్రాణుండై 3౧ 12206 

క. ధరంబడుటం గాంచి నిర్ణర్కువరు లప్పుడు వోయిచెంది ? వరసుమవృష్టిక౯ 

గురియించి రాముం బొగడిరి సురకార్యము చేనీ తీవె 4 కూరుండ. వనుచుకొ, 

౯ ॥ .. ' ' 
(| 17 1 

. | + Hage * ' శ . 
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పందొమిదవయ ధ్యాయము. 

(ఫ్ర సారి దావాగ్నింద్రాని గోగేవకులయగాచుట. ఆ 

క. అనితెలిపి మరల శుకముని, జనవతి కవ్వలి ర మేళుశసద్వ ఎ్ర_త్తముం బె 
ల్పనుబూ నె రాజచంద్రా! , వనజాయుండు రామ గోహాబాలక యుతుం జై. 1236 

చ. వనమున శే” నంత నొకశవంకను గోనులు మేయుచుండ జ 
క్క_నివన కేళు ల౯ా జరవం + గా మదులందుం దలంచి బాలకుల్ 

వనరుహూనాభుంగాడి బలేభ ద్రు, దు,0డు తోడుగనుండం గ్ర డలకా 

మనములం గూర్చియుండి రొకోమాటును గోవుల రష నెంచశే. ౪ 123] 

ఉ. ధేనువు లందు మేయుచును $ దీఠగుమేవును గోరి లోభ్తతకా 

మానసముల్ గలంగ వనమార్రములం జరియించుచుకా దృణం 
బే నెల వందు. జిక్కు_నొ సమృద్ధి నంచొెకగవహాారంబు ని 
చ్యానుగత ప్ర వవృత్సిం జనె $ నద్ది ములుంగరు బాలు రాొటలకా. ౧ 1232 

అజమహిపీగణం $ బావులునుకొ వనముననుండి వేటొక 4 వనమునకును 
బోవ్రచు. చెరిగినీభూరితృణంబునం దగియున్న వనము. జో చ్చెం గడువడిని; 

నదియె ముంజారణ్య $ మను వేరం బరలొడు నటబొచ్చి పరితావ + మధికమగుట 
నార్చుచు నుండ గృశస్తైదులు క్రీడయం దాస క్షి గొనియుంట $ నావు లరుగు 

తే, టరయంజూలక వానిసంచరణ మెజుంగం 
బడమిం దురవిఖ్లి యనుతావ 4 మడర వెదకు 

చును దదీయగతిం గనుశచావ్వు తెలియ 
కవ్విపోయిన జాడల $ నరయం బూని. 3 1933 

ee 

చ. అరుగుచుం దత్భురాగ్ర, హతి $ నక్రైనలంగిన వచ్చికల్ మహా 
తురమునం బండ్ల చేం గోయుకం 3 సోడనె తె తృెళ్ళినవచ్చికల్" వడీం 

జరణము లూంది పోవం గనరఠజా లెడుగు లు త్రో జాప స 

త్వరముగ నాత్మ జీవన మె $ తద్దతమాటను బోయి రర్శకుల్ (ఆ 1234 

ఉ. చింతే మనంబులం బొడమి 1 చేడ్పడంచేయంగం బోయి పోయి యా 
వంతయు వానిసన్న తమశయాత్మ లకుం బొడకట్టకున్న నిం 

తింతనరాని భేదమునళ నే చరియించుచునుండి రశ్రై యా. 
చెంతనె ముంజకాననముం $ జేరి మవోర్టిని గూయుగోను లక. రో 1285 

క. శతెలిసికొనం జాలక త్రొ,,వలు కన్చడకుంట నలనీ $ వరి రి లుడవ్చీ౯ా 
బలువిధముల నా గని, దలంచిరి తన్ఫార్సమందె త్రస్రోధనమున్. > 1286 

క, పరికింపనెంచి చక్క_యగం దిరుగుచునే యుండి; రంత $ దీవ్యన్నీల 

స్ఫురదృభ్ర్ర భ చవి యలరంగ్య వారి పొడవగువృతు మెక్కి $యా_ర్చి యడంగన్ ౪ 
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క. తనరూపము గోవులకుం, గనంబజచుచు వెబువేటు $ గాం దగుచే పళ్ళ కా 

దనివారగం బిల్చెను దృద్ధనగంభిరస్వనంబు  కమ్రతమముగన్, ౬ 1288 
చ. వినంబడినంత నే యది త్రిశవిక్రము కంఠనినాద మంచు నె 

మృనములం దోయ గోవురు సను _సవిధంబుల హర్ష మొంది చ 
క్కని ప్ర వ,తినాద మిచ్చి; నది + కాంచిన నోవకు లెల్ల సంతసం 
బునుగన్; రంత దై వగతి $ భూతభ యంకర దావవహ్ని యున్. ty 1209 

ఉ. కాననవాస సంతతిని $ గాల్బంగ నబ్రడలక౯ జనించి పెం 
వూనినవాయు వొక్కమొగి 1 భూతభయంకరలీలం జిమ్దుంగాం 
దానె చరాచరావళిని $ దగ్ధము చేయుచు నిప్పుకల్ చెసల్ 
గానల రాకయుండు నటు గృ, మృగం ఫపైవయి మంట లొవ్చంగన్. ౭ 1240) 

G. ఒక్క_మువహాూ రమా త్రో మున 1 నుగ, తరంబుగం జుట్టుముట్ర నిం 
శెక్క_డి జీవితం బనుచు1 $ నెంచుచు నోధనగోపకార్భకుల్ 
దిక్క..ణీ భితింజెంది బలీదేవయుతుం డగుకృష్ణుం జేరి నీ 
వొక్క_ండ వె మవో _ర్రిం గను;చున్నమముక్ దయంగావం జూలుదా. ey 1241 

క. అనిపెండుచు మృత్యుభ యంబున జను లాహరిని వేడూపోలికం గృహా 
వనజామో ! వీర్యొత్కట, ఘనవిక్రమ రామ మమ్లుం 4 గార్చిచ్చు వడిన్. ౮౪ 

క. చుట్టుకొని కాల్చుచున్నది, యిట్రట్టు తొలంగ చేర $ మోయెడ మిమే 
దిట్టలు రయ్ీంవంగ నని, పట్టుదల౯ వె(డితి మిటు శ బంధుల మమ్లున్. ౯ 1248 

క్ర, పరిరకీంచుట న్యాయం, బరయంగ నీవార మగుచు $ న్నార్షిం గను క 
కృ_రణిం దగునె ధర్తోత్కరమున మో రెలుంగనిదియుం1 5 గలే యెందున్,౯ 

క. నీవే శరణం బనుచుక నీవే నాథుండ వనుచు $ నీసాయంజే 
యేవెజపు లేక యుండం, గా వనుధం జేయు ననుచు 4 గడు నమ్హి యిటన్.౧౦ 

క. చరియించువార మచ్యుతే!, వరిరతీంవంగ6 దగినోభారము నీదా 
శిరమున నున్నది కానుము, పర మేశ్వర యనుచుం బల్కు. + బంధులమొజలన్. 

చ. హరి సకలార్థముల్ తెలియుశనట్టి మవోత్తుడుగాన మోర లీ 
తరుణమునరదు ఫీతిలక $ చై వము నమ్మి నిమోలితాతు లె 
త్వరవడకుండుం డంచు దయ$నర్ధిలలాం బలుకంగ వార లా 
హరివను పాచరించిరి భయం బిసుమంతయు లేక యంతటన్. ౧౧ 1247 

మ. వనజాతుండును యూగళ_క్రిమెజయక౯ $ వర్లిల్లి యొక్కెత్తుగా 
జనుల౯ా భూతము లకా గన్ నీంచుటకుగా 1 సీకల్పముం డేని మిం 
చినదావాగ్నిని నోట మి మ్రింగి జనులకా $ జేజ్పాటుమై నున్న వా 
రిని గోసంఘము గాచి కష్ట్రములం చచ్చాక సాహసం బొవ్బంగన్. ౧౨ 1248 
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ఉ. అంతియగాక పర్వతగశహాోంతరనిమలనుండి గోగణం 

చెంతయు వేడ్క వేజెక మహేతలమందు వసింవం జేర్చి బ 
ల్వింతగం గన్నులం దెటువన $ వెడ్క_ల నాడినచోట నుండె నొ 

క్కీ_ంతయు భీతిలేక సఖోబృందము కృష్ణుండు తోడనుండంగన్. ౧౨౪ 1249 

సీ. భాండీర మనువనీభాగమ్లుః జేరిన బాలకుల్ నిస్తి తస్వాంతు లగుచు [ఆీంి 

'యూగమాయాళ క్రి 4 యొప్పు నాళ్ళ్చర్యదంబయి హరియందు నం 4 చాత నె 

హారిమాయకుం జిక్కి + యమితబలంబు శ్రీవారికిం గల్లుట నెన్ని + యూ బాధ 

దొలంించి హేమము $ గలిగించినట్టి యా శ్రీకృష్ణుణో ధర $ నీద్ధదైవ 
లే. మని తలంచిరి సాయాహ్నశమందు కౌరి రామునింగూడి ధేనువాశరంబుతోడ 

వేణునాదంబు మిక్కి-౪  వింతగూర్చ, గోవకులు తన్ను నుతియింపాగోష్ట మొందె. 

క. మందవనించెడు గోప్కీబృందమునకు హారియు తేనిగవేళ తణం బై 

నం దగయుగళతములు గానం దగనటు తోంచుచుంట $ నై జం బగుటన్.౧౮౪ 

క. హరి బొడలాంచిన యంతనె పరమానందంబు పొదలె 4 బాలకు లంతకా 

హరియును రాముడు వై శ్వానరు బాథం గుందకుండ 1 నై జమహిమ చేన్.౧౫, 

క. తము గాపొాడిన యద్భుత, తమకృత్యము దుష్టబుద్ధి $ దగిన పృలంబా 

ఖ్యు మృతియు గోపికలకుం జిత ముగా గనడంగం దెల్పం? దరుణులు వృద్ధుల్ . 

క. విని యాయద్భుతచరితం,బును విన్మీతు లగుచు రామీమూ_ర్హిగం గృష్లుం 

డునుగా దేవత 'లెన్వరొ, జనించి నటు లెంచి నావ్ర+జంబున మిగులన్. ౧౮ 

రాశాక ిట్తైం--... 

బవ్రరువదవయ ఛా య ము. 

“క్రి పర్హ ర్తువర్శ నము. Se. 

చ. అనుపమఖభానుడీ పుల మీహ_త్తరతావ మొసంగు గ్వీష్వమం 

దు నిఖలజంతుజాలములు $ తోరపునా_ర్టిని బొండదియుండా నం 

త నిఖలతావముల్ చన నోతాంతము నుద్భృవ కారణంబు గాయ 
దనరెడు వృష్టికాల మది $ ఛాతిని దోంచెను మెల్ల మెల్లంగన్. ౪ 1255 

మ. పరివేషంబులు మింటందోంచెను; దిశల్ 4 భాసిళ్లై విద్యుల్ల తో 
త్క_రముల్ తోయవగ, నంబరస్థలి నితాంత స్ఫార మేఘధ్యనుల్ 

వరుసకా శ్రాత్రభయంకరంబుగం బయిం 1 బై విస్తరిలా మహ 
_త్రరనీలా భ్ర ము లక్షై గర్జి తయుతిక- $ దకాగ్రమ్రుటక్ వ్యోమమున్. ౧ 12560 

క, పలుభంగుల శంపాలత్కికలు వ్యాావించుటను భాను$క మలారిముఖా 

_... మలతేజస్సులు సుంతయు, వెలుగక యుండంగ నుండె 1 వింతగ నప్పుడున్. ౧౪ 
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"తే, అట్టితజి నభ్రము గుణత్రశయమునం గప్ప,బడినజి వాఖ్య మైనట్టి! బహూమువ లెం 
గానం బడియెనువూసాస్ట్రళకమున భూమియందుంగలజలమయవసు 1 వక్షైవూని. 

క. తనకిరణంబులం జక్కం,గను జీలిచి తగినయట్టి $ కాలమురా చా 
నిని బర్జన్యాకృతిం దగు, వనజా పుడు విడువంబూనె $ వాంఛ యలరలన్. 3 

క. ఘనతరవిద్యుద్యుత గురు, ఘనములు తీవ్రా,నిలమునం $ గంపితములు నై 
యనుకంపాన్వితు లితరులు, వనటంగుందంగం గాంచి 1 వారికొజకుగాన్, 36 

క. తమజీవనమును వదలియె, మవుత౯ సాయంబు చేయుూమాడ్కి. సకలతా 
వముల నడంవంగం జాలిన, యమృతము గురినెం దమంత 1 యౌాదృతి మిన్. 

షా ఖరకరు గ వతావమున 1 గానీలి వారిదన్సీ క్షదేవా మె 
ధరణియు సస్యముఖ్యము లం 9 దద్దయుం బుష్టిని గాంచె గామ్యము 

పరయగు తవంబు చేనీ తనీభాసురదేహము దానం జిక్క_ ద 
ద్వరఫల మొప్పువేళం గడూీథానీలి వుష్ట్రిగనుండు చాజ్చునన్. ౫ 1262 

చ, ఏతొలుతటిరా త్రి కాలమున $ దోరవుంజీకటు లొక్క_రీతిగా 

నలముట బో తిరింగణము $ లత్తట్ వెల్రిను, భేటతారశకా 
వళుల వ కాళ మట్లడంాం 4 బావుల పద్దతు లె కలికా గడు౯ ర 
వెలయుచు సాధు వేదవిధిశబృ్బందము లొవ్చకయుండుచాడ్చునన్. ౬ 1263 

పర్ణ న్యునినదంబు6 శ దాటించి మండూకములు వల్క_సాగుటం 4 దలయ బాహా 

ణులు నిత్యకర్శంబు $ లలయక యొనరించి యవ్వుల నాచార్వ్యుం స్ట డాత్త కఠ 

నినదంబు నిగుడింవ 4 విని యంతదనుక నూరకయుండి యవ్వలం 1 బ్రకట వేద 
పాఠమునకుం బూను$వద్ధతి తోంచెడుం దటములనొరయు నుదకములందగు 

ఆ. తుదృనదులు వృష్టిశ్ భ నివ_రింహ్క దగ్గుచుండె న్వేచ్చం $ దనరువురుషంం 
డర్గదేవాములను $ వ్యర్థముగ వ్యయింవం గృశత నందురీతి 4 నెంచిదూడ., ౮ 

. నీలవర్ల ంబులౌ + బాలతృణంబులం బచ్చనై యిం ద్ర, గోోవమన్లు లనెడు 
పురుగుల నెజ్జనై $ పోల ఛత్రా,కారముగం దోంచుచుండెడు 1 పుట్టగొడుగు 
లవగు నీడలనొప్పి $ యవని య_త్తజీ మహీపాలనేనాళి సంవదనుబోలి 
యలరారుచుండె నృష్ట్రులకు. వర్థిల్లుచుం చెడుచు నుండినవై ర్లోనసీరులం దనరు 

తే, పంటపాలము లదృస్ట్రంవుం + బరిణతి నెజుం 

గక యహంకృతి దగు నేద్య$గాండ్ర, కెలమిం 

om 

cir 

1 “అస్పష్టజోోతి రాచ్భన్నం బ్రమ్తావసగుణం బభౌ” అని మూలము. “సగుణంగుతైరా 
చ్భృన్నం జీవాఖ్యం, విద్యుద్దర్ణితాంబుదానాం సత్త రోజ _స్టమోభిరచమా.” అని శ్రీధరాచార్యులు. 

2 “యశగైవకామ్యతపసన స్తను నృంప్రావ్యతతృలమ్” అని మూలము. తి “నిశాము'ఖేను .ఖద్యో ఈాస్థ 

సాభాంతిన గ హో” అని ము, . వునాభాం గ మూల 
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జింతం గల్లించుచుండె నోశ్పింతముగను 

జాలుదు౦ె మదయు కు లేశవేళ నుండ. ౧౦ 1265 
మ. జలమందుకా స్థలమందు నుండందగు నాగజంతూత్క_రం బఫ్హు నూ 

త్నలసద్యారిని, గ్రోలి శ్రీహరిని హృశత్పద్భ ంబునం గొ"ల్చువా 

రలటుల్ సుందర రూవముల్ గలుగుటకొ 4 రాణించెం జూడంగ ని 

ముల యోగంబు సమంచితం బగుపలలబుం గూర్చరకే పోవుచోన్. ౧౧ 1266 

క, పరిపకగ్షను గాదనియే యరయం దగు నట్టి యోగి $ యంతేస్సు నిరం 
తరకామవాసనాయుతిం బరలసనయే విషయయుతిని 4 బవహుభంగులుగన్. ౧౨ 

క, కలవిలపా టొంచెడుగతి, జలరాశియు వాయుబేవశసంగతి భంగం 

బులు చెలరేగ దరంగిణి, జలవూరముగూడ మిగులోసంటో భించెన్.౧ 31268 

సీ, ఆదిదైవం బగునశయథోతయజునందు మనసు నిల్పినయట్టి 1 మానివర్యు 
లా థ్యాత్మి కం బనీనాధిభొ తికమన నాధిబై వికమన $ నాఖ్యలొంది 

యున్నట్టి వ్యసనంబు $ లొక్క మొగిం దమ్మునెంత బాధించిన $ నించుతకై నం 
గలంత నొందనియట్లు $ త్షైధరంబులు వర్ష ఛారలు సతతంబు $ తమ్ము ముంవ 

ఆ వెతల నొందకుండె 1 ద్విజులు "వేదంబులం జదువకుంట నవ్వి 4 సమయహాతము 

లైనయట్లు శ్రొవ $ ల_త్తజీ నడువమి, గడ్డిగప్పియుండు 5 కారణమున.౧౪|! 269 
1, సందేవోస్పదములుగా, నందందుం దోంచుచుంజె $ నమలసుగుణయు 

కం దగంవూరుషవర్యుల్వయం దసతీబృందమై త్రి $ యతిచంచలమై. ౧౮౪౪ 1270 
క. కనంబడులాగున లోకం,బునకు౯ జలదానరూాపమున బంధువు లై 

తనరెడు మేఘములందును, ఘనళంపాలతలు స్థరత$గాంచకయుం డెన్. ౧౫127] 

నీ ఆరయంగా గుణవ్యతికరాత్త కమగు నట్టి ప వంచము+నందు నగుణుం 
డౌపురుషుం డెట్టు 4 లట్టు గర్జాశ బ్దగుణకమా నంబరాంగీగణమునందు 
గుణరహితంబయి 4 కొమురారు నింద చాపము వెల్లుచుండెం గాంగతముగనప్పూ 
డాత్మవ,కాళత $ నలరు నహమ్హితి నావృతుండగు జీవ్రు $ నట్లు తనదు 

తే, వన్నె లంగూడి యెంతయు 1 వెల్లుమేఘ, మావరింపంగ శశధరుం $ డాత్త్మలేజ 
మలరకుందంగ నుండె గేశపాములం గుందు, చున్న నిరి(ణ్ఞు లెల్ల న$చ్యు తజనయుతి. 

క, అలరారునట్లు మేఘంబుల రాకకు సన్మయూరశములు ప్రమదమ్హుం 
గలిగి చెలరేగి న్రర్ధనృములు చేయుచునుండె నాత్మ 4 బొంగడుకాంతన్, 

ద. తొలుతం గుటుంబయా త్రం దమిగతో నొనరించుచుం గామనేవనం 
బులం బలుతావ మంది శో వముశముం దొలంగించుకొనంగ శ్రీశువ 

l “స్థెర్యంచక్రుః కామిన్యః పురుషేషు గుణిష్వివ” అని మూలము. | 

2 “యథాశామాను శేవయా” అని మూలము. దీని వి _వృృకార్భ్థమే యిందుణలదు, 



౨౦.] దళ మస్క 0 ధము. 158 

క. 

జ్ఞలజయుగంబు గాచు నని 1 సాషంతములం దలపోసి సిద్ధుల౯ 

జెలలాడు మానివర్యులటు 4 చెందిన గ్రీషృవుందావ మెంకయున్, ౧oy 1274 

తము జిక్కి పోవం జేసిన, నమృతము వర్ష ర్హువున మీవో_ర్థి తో లంగ వృ 
వము లొగిం ద్రావుచు బవురూ,వము "లావ వరుసమాజుభాసీఖ్లైం గడు౯. 

*సీ. ఘోేరరూపంబులోసారంబులై న కృత్యముల నొప్పీన సద$్శనములయందుం 

క 

నీ, 

నత్య్యాళగల (గ్రామ్యు 4 లై నజనుల్ నివసీంచుచందమ్మున 4 జిక్క_నై న 
వంకంబు కంటకశపటలంబు గల్లినతటములుగల సరీ_స్థతులయందు 

సారసంబులు నివాసము చేనెడ గలీకాలనుందు. వావండుల + యనదుదార 

. వాదములను దివ్యుశ వెదమార్దంబులు, వడెడుభంగి మిగులుశనేతుబంధ 

ములు ప్రవాహవెగశమునం బెగిపోన్రచు నుం జెవృష్టిగురియుశచుండనవుడు. 

. వురికొలువం బురోహితులు 4 భూవతు లర్థులకోర్కు. లక్ష్యమా 
తరుణమునందుం దీ ర్పడువిశథఢంబున వాయుసమోరితంబు ౫ లై 

వరుసగ భూతజాలములు 1 వర్ధిలున టమృతం బొసంగా వా 
ర్ధరములు దానం బ్రాణితతి $ తద్దయు హాయిని బొందుచుండు6. జూ. ౨౨ 

= శశ్షఫ్తై(ర్రై వర్షాకాలమున హారి విహారించుట. Oe 

ఈరీతి౯ జంబూఖుర్జూ రాదిక పక్వపఫ లవి$శో భిత వనముం 
చేర నిహూరింవం బోలకు, లారాముండు తోడరాయగ 4 హరియుం yy లిన్, ౨౩ 

ఊధోభరంబున 4 నురవడి నడువంగాం జాలకుండియును, గోపాలకృష్ణ? 

డాదృతిం బిలువంగా 1 నవి పాలుచేంపుచు నూధోభరంబులు శక నొవ్వుచుండ 

వడివడిం బరు'వె_త్తి ౪ వచ్చెను హరిచెంత; కవ్వునమం దున్నకయట్టి జనుల [నీయ 
ముదమునం బొదలంగళసదయుం డాహరి చూవెం చేనియల్ గురియుచు$కమాన 

తే. ములగంపుష్పంబులం దగిశలలితములగు వనములను నెలయేళ్లను $ వానిధ్వనుల 
భూరిగుహూలను గనియె వికవారమందు(, దగులుచి_త్తంబు గలహారిశతద్ద ృతువున, 

క. బోరన వర్ష ము గురియంగ, సారసనెత్రు, తు,ండు శౌరి $ క్లూరువామాలం 

బో రమ్యగువాయొ గృహముగ, నాకసి శందాదులం దే దిని శ యట విహరిం చెన్. 

చ, జలములదాపునం దనరు *+ చారుశిలాతలమందు నర్షతం 

జెలరాడు బాలురకా బలునిం 4 జెందినవేడుకం గూడి యే దధిం 

గలిపిన యన్నముం దినియెం3 గ వ్రు, తమం బగు శాద్వలంబువై. 

బొలుపుగం గూరుచుండి కిశశవూగము రాముడు నూరుచుండంగన్. ౨౭ 

సీ, అచ్చట నయనంబు 4 లల్ల నముకుళించి వచ్చికమేయుచు $ బలిసియున్న 

తః “నరన్వశాంకరో ధనస్సు న్యూషరంగాని 3 సారసాళి” అని మూలము, “అశాంళతాని ఘోరా; శ 

ఖని వ్యాఖ్య. 

కాంగా) 
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యట్టివృషంబుల 1 నవ్యాని చెంతను దగువత్పతరములం 1 దమపాదుంగుల 
 ,. థఛారంబునకు శ్రామంగవడు ఛేనువుల మణి యెల్ల ప్రాణులకు నీహీనమోద 

మొదవించుచునుమాయీయొప్చంగ న్వేచ్చంగాం చెరిగిచెలంాడు $ వృష్టి కాల 

లే లక్మీం గనుంగొని తనదు నుల్లమున మిగుల 
గారవించెను శ్రీకృన్లుం $ డౌర యనుచు; 

నిట్లు (శ్రీరామశ్ళష్ణు వింశ వెసల వ్రజము 

నందు వర్ష ర్తుసౌఖ్యము $ నందుచుండ. ౨౯ 1282 

ఇకెడ శరదృతువున శీవారి నివారించుట, థతా- 

క, అరుదెంచె శరత్కాలం బరుదుగ న_త్తణిని నంబీరాంగణమున వా 
ర్థరములు మెల్లన సడలుట్క వపరమములై. స్లచ్చములయి 4 వరల జలములున్. 

చ. సురవథ మస్ఫు స్వచ్చమయి $ శోభిలుచుండెను చాశినంతనే 
పరమసుఖంబు నీయందగి *+ వర్వెను వాయువు వృష్టి వేళ నే 
వరుసను వృద్ధి లక తగుశవారిరుహూంబులు నవు మెల్ల ౯గా 

నరముల నెత్తసాగం దమిం ? జెందంగం జేయుశరత్తు గావునన్. 304 1284 

క్ల, సరసిజవృద్ధిం గాంచిన, నురుయోగము భస్టమైన 4 నుల్లంబులు సు 

స్థరత౯ మానం మరలక్, వరుసకా యోగా కనేవ $ స్యాంతములు కడున్. 3౧ 
సీ, స్వచ్న సృంబు లై యుండునట్లు సరస్పులయందలి జలము లశయ్యదనునందు 

సుప్రసన్న ములయి $ శోభిళ్సె; శ్రీకృష్త్ణళ _క్రీయాశ్రామములు 1 వరుననాలు 

గని చెవ్చంబడు నందుశనాదియా బ్రహూచర్యమున సద్దురు నేవవనమునం గల్లు 
కష్టంబు మణీయును $ గార్హ్య స్ట్రమునంగల సంసార సాంకర్య$నం శ్ర మంబు [గామ 

లే. వనమునందుండ6 దగుతతి $ ఘనతరమల, ఛారణశ్లేశమును యతి $ తమయునం 
' .వాసనాదిములంబును వరుస నవహ్కారించులాగున నాకాల $ మంచితముగ. ౩ ౧౪ 
క. సురవథమునకుకా మేఘ్యావరణంబును భూతములకు 4 'బాటిలెడు 

కరతను. నీటీమలంబును భరకుం గలపంకమును నిగతాంతము పెంజెన్. 3౨ 1297 
చ. వారిని మదిం దలంచు సుకృతాత్తులు లోకకళ త్ర వి_త్తముల్" 

నిరతము సౌఖ్యదంబులయి $ నిచ్చలు నుండగ గోరకే యళూో 
త్క_రమును బాని శాంతులయి 4 కాలుకెణంగున సర్వవి త్తమై 
వరలుజలంబును౯ వదలి 4 పావనఖీజము నొండె మేసుముల్. 33 1238 

చ. గురువులు జ్ఞాననీంధువ్రలు $ కోరిక శిష్యులు వేడ వారలం 
బరిపరిం జక్కంగా నరనీ $ వక్యమనీషులె మైనయట్టు తోం 

' వ. రమణ జ్ఞూనరూపముగ 1 భాసిలు నయ్యమృతంబు నిచ్చి య 
కరణి నపక్వచిత్తులకుం $ గ మ్రతరామృత మోానిరీతిగన్స్, 2 3y 1289 
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చ. ధరములు మంగళోదకము 1 తద్దయు నొక్కెడం బాటంజేయుచుకా 
దొరుంగక యుండె నొక్క్యయుడం $4 దోరవుమూాథత నొంది భూరిసం 

సరణమునందుం బ్రీతిగనం $ జాలెడుమానను లాయువంతయు౯ 
వరుసగ దగ్రిపోవుటను $ సాషంతములందు। దలంప నట్టుగన్. 3౪౮౪౪ 1290 

తే. అల్బ్పజలములం దిరుగుమోశనాదికముల్కుజలము వరుస నశించుట 4 చెలియంజూల 
కళ్లు తిరుగుచునుండె వోిహారమందుం గలుగు వెడుక పెంపున 4 లలితగతుల.3౫ 

నీ, అవిజి తేం ది యుం డగరోనట్టి కుటుంబియుం గృపణుండై తన లేమి 1 నపరిమితము 
గాందగు శ్లేశంబుం $ గనెడు తెజంగున నల్పజలంబు సీమా శ్రాయించి 
యున్న మోనాది జం$తూత్క_రం బ_త్తణ్ నర్క_తావంబును $ నాత్మ నెజీగా 

నాత్మ భిన్నంబు లౌశనట్టి చేేౌం ద్రి యాదుల నహంతామమీతలను జ్ఞాను 
తే. లల్లనల్లన వదలెడు $ నట్లు నేల లాత్ర వంకంబు *వీరుత్తు 4 లపరిపక్వ 

తను గ్రమంబున వదలె నగ_త్తరుణమందు, నర్క_రశ్ళులు సోయుట $ నవనినాథ, 3 ౭ 

తే. ఆత్మ యుపరతిం గాంచంగ 4 నవుడు మాని, విగత వేద పరిశ్రముఠడుగం జెలంగు 
నట్టు శరదాగమంబున $ నంబురాళి, నిశ్చాలజలంబుగా విధ్యోనిగ6 జెలంెగె.. 3౮ 

ఇంది యంబులవెంట $ నే విచ్యుతింగాంచు జ్ఞానము నవ్వాని 4 సాంద్ర యోగ 

నియతి నిరోధించి $ నిశ్చలంబుగం జేనికొను యోగులట్లు కృషిని బ్రదికెడు 
వారు శేదారాళీ + వలన బాజక్రయుండ జలముల బంధించి $ చక్క_వాని 

సం a షాాంచిరి; వ్ర జసారసనే శో అ సంతావమును జక్సీ $ చందమునను 

తే. దనుప్పునందలి యఫీమానజనిలికళ్ప, ఘ్రుములను బోధమువలి నప్పు 4 జలజమిత్ర, 
కరజనితతావమును భూతశ$గణము లొందుకుండ హరియించం దుహినకశరుండు 

క, వేదము శబ్బబ్రహుము, నాం దగు నద్దానం గల్లు $ న్యాయార్థము శా (మిగుల.ళ0 

స్తాదుల వరిక్లనమున,'నే దగ స స_త్తే ష్రయుతిం జిత్త 4 మెంత యవ 504 

క కనబడు లాగున నిర్హత,ఘనమై నిర్మ లతం దారశకాగణ మొప్బ్పకా 

దన రారుచుండె నంతయు గనుచారల మనము లెల్ల 6 $ గడు ముదమందన్ . రణ 

క. భరయందు వృష్టిసంతతి, వరివృతుం డై. డె యదువిభుండు 4 భానీల్టుగతి౯ 

బరిపూార్థ మండలుయడు ళళాధరుం డంబరమందు వెలి 1 దారాన్వితుం డై. ఇ, ౮౨ 

చ, జను లోొగి వేండి చల్వయును $ సామ్యము గాం దగియుండం బుపష్పరా 

జిని దగు మేలివాసనలం 1 జేకొని హాయిగ వీచుచున్న యా 

వనపవమాససంగతిని వర్ష గాము లొవ్పంగ నెండతాపముం 

గన రలగోపభామినులు $ కాంచనచేలహృతొాత లై కడున్. ౮౪౩ 1298 

క. పరితావంబును వదలక, నిరంతరము కృష్ణునం టె $ నెమ్లివెలయ నుం 

er 

* “ఆమంచవీరుధ$” ఆని మూలము, “అనుతామపళ్వతామ్” అని వ్యాఖ్య, 
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డిర్కి ళరదాగమనంబునం దరుణులు గోవులును మృగవీత త్రి నికరముల్.. ౮౩౪ 
క, తమనాథు లనుగమింపలం దమి గర్భముదాప్చీ యొస్బ$ దైవము భ_క్క౯ 

దమ మది నిల్చుచుం గొల్చిన, సమయంబున ఫలము లొసలసీచందం బమరని,, 
శచ, ధరణిపవహాళికిక౯ా జనులు $ దస్యులు తవ్చ ముదంబుగూార్చున 

క్క_రణిని భాస్క_రుం డుదయీకాలమునం బొడనూవం ట్రీ తతో 
సరి వ క వు న 5 సరనుజముల్ వ మోదమునఈ $ జక్క ద్రైఫుల్ల తం గాం ౫ EC 

క్క_రణని ఘల్ల తంగనక $$ గానిని జెంచెను దస్కరుల్ బ లెన్. vy 130౮1 

క, ధరణి. బుర్యగ్రామంబుల ధరణీసురు లొవ్చంజయం 4 దె న్యాగృయణం 

ఆ, 

బరయ నది నూత్న ఛాన్ఫో,త్క_రముం 'బావనము చేయల'గాం దగియుండున్. 
స వ 1 (్ట్ y 5 శ FW సీ ॥ అం ద్రియార్థములయి $ యిం ద్రసం స్ప తీదం;బులగు నుత్సవములు 5 వొలుపుమిో 

విష్ణుకళలు రామకృష్ణులు గావున, వారిచేతేమిగుల *$ వజలుచుండొ. ౮౬ [ఆ 
క, పరిపక్వసస్యయుతమై, ధరణియుం జూపక్రైం ద్మీవశతవ మూని మహ 

తే, 

త్ర, 

ry 
1 ' ' ' 

చ, 

_త్తీరనియమంబు ఫలింపయగ, ధరవీడి మునుల" స్వకర కతతకం దగుగతనీ. రోజ 
కాలమరుదేర బేవాదకాయములను, బొందుచందంబునళా వర్ష మునకు నిలిచి 
వణజులును మూనులును రాజథవరులు బ్రహ్మ చారులును దచ్చరత్తునసత్వరముగ, 
పయనమై పోయి తమతమువనులు గాం 

దగినవ్యాపారమును న్వేచ్భం శ దగం జరించు 
టయును విజయంబు విద్యం బేడయుటయు నను 
వాని బడసీరి, సంతృప్తి $ వర్థిలంగ. ౮౭ 1306 

— 074 

ఇరువదియొకటవయభ్యాయము. 

అరి హరి వేణుగానమును సోపీకలాకర్షించుట. థిఖ్రా- 

అని శుకయోగి తెల్పి మను4జాధిపమాలీకి నింకనుకా సరో 
జనయను గాధలం చెలుప్రుసంతస మూనుచుం బల్కె నిట్టు లో 
జనవర! యాళరత్తునను 5 జక్క_ంగం బేజిననీళ్లు గన్చ'ణె౯ా 
వనరువావాసనామిళిత$ీవాయువు లల్లన వీచె వోయిగన, y 807 

. హరి యప్రు డాదృతి౯ వనమూనందు సుఖంబుగ గోవాలో 
త్క_రములయగూడి యుండ నటం $ గ మృతరంబగు వూను౭జేనియల్ 
వరుసంగం గోలి (క్రొవ్వి తమి 5 బంభ రబ్బందము యుంకృతుల్ మహా 
త్రరముగ దిగ్వీతానముల $ దద్దయు నిండంగం చేసి న_త్తటిన్. ౧4 1808 
ఫలముల మెక్కి మెక్కి. మృదు$భ వ్యరవంబులం గూనెం బతు లా 

tenet aoa 5 ఖ్ (4 
ట్ల 

' | | | mi . న్ సోః / mer రాజ్ఞాంతు నిర్భయా లోకా యథాదస్యూన్న్వినాన ఎస అని మూలము, 
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కొలయకలు (వోదినుల్ గిరులు $ కూయుచు నున్నటులుండె వాని మో,. 

తలకు బ్రతిస్వనంబుగను; $ దత్సమయంబునం గృప్వమూ_ర్రియు౯ 

బలయుతు. జై వ్రజార్భకులు $ బల్వీడి "వంటను రాంగ నవ్వనిన్ 9 1309 

క. భేనువులకా మేపుచు మురుళనాదము నింవుగుల్క_ 1 లీల నొన ర్చ౯ా 

మానసమోద మది మున్నెనాండును దెలియనట్టు | లే కల్లింవన్, ౨ 11810 

ఉ. మందవసించు గోవీకలు $ మాధవు పేణునినాద మిద్దై యా 

నందము నింవె నంచు విని $ నాదవరం బదియే వరోతమం 
దుం దగియుంట నెచ్చెలులళతో నొకళొందలు వేడ్క_మై నుతిం 
వం దమి నాలకించిరి సబా సని మెచ్చుచు మాననెత్రలున్. 3 1311 

ఉ. ఆమురళీనినాదమును 4 వోరితరం బని చెప్పునప్పు చే 
తోముద మిచ్చునచ్యుతుని $ దోయజ'నేత్రు,ని సంస్కరించి మా 
యామనుజుం డతండు మును 1 పద్భుతచేస్టలం జూ వెంగాన ను 
ద్రామతదీయచర్యల నిగతాంతము వారికిం చెల్పుచుండంగన్. 36 1812 

ర్, స్త రణోద్రీపనమున న్యా సరనీరువానే త్ర ల వగస్వాంతంబులు స సు 

స్థరతం 'నవ్పును గావ్రునం బరినుతి చయంగలేక $ వారుంద్రు, విభూ.! ఈ 1313 

సీ, అవతంసముగను బకర్హ్యంబును ధరియించి కొండగోలససుమంబు 1 కోరి కర్ణ 

ములయందు నిడుకొని 4 సులలితవాటక కపళ వస్త్రంబును ఫశ గట్టి వైజ 

యంతియకా మాలిక $ నాదృతి ధరియించి మురళకో_త్తమరంభ ములను హోరి 
తమ మగు నథరామృీతమున బూరించుచు నాత్ర త పాదాబ్బవిన్యాసమునం ద 

తే. దీయభాగంబు నతిరమణీయముగ నొనర్చుచుకా గోవబాలురు 4 నై జకీల్పి [వ్చె. 
గీతములు పాడుచుకా వెంట 4 నాతతముగ, నలరి రాగ బృంచావనోమపుడు చొ 

క. వనజాయుండు నటవరవవుువును బూని సురల్ నుతింప $ బొలువుగ మురళీ 
నినద "మొనర్చంగ నయ్యది్కి యనువమమై భూతవితతోయాత్త్మ లలరంగన్ . ౫ 

క. చలెరేంలం దన్ని నాడం, బలరుచు వ్రజవానిగోపిశశాంగన లౌగిని. 

ముల నాలకించి యీవిధ్కి బలికిరి రమంది "రులతోడ $ వర్ణ నరితిన్. ౬ 1316 

క్ర, నిరువమశళుభకరమూ _ర్రిని హరినికా వర్ణించునప్పు $ డాత్మల నీశళుక౯ా 
సృరమోహనరూవుని గని పరరంభణ మాచరించుశవద్ధతం గనుచున్. ౬ 18317 

ఉ. కన్నులు గట్టనందులకుం $ గా ఫల "మొక్కడం వేటుకల్లునే 

కన్ని యలార! యీోడుసరి $ గాం దగు బాలురలహాడి వేడ్క నీ 

చిన్నికుమూరు లీవసులో-చేరువం గానకుం బోవు వేళ లకా 

గన్న దె భాగ్యమన్న నిశతగల్లదు వేతొకC డిట్టిదుర్విలో న్ , ey 1318 

మ. మురళీనాదము చేయుచు లలితమై + మోహంబు గల్లించుచు౯ా 
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బరమంచై త్రగి సత్క_టాతశ్ములనుం $ బెం జల్లుచుక్ మించు సుం 

దర రాట్పూనుల నెముగంబులను మోశదంబొవ్చ సంతృప్రిగాం 

బరికింవందగు నంతకంకుం గలబే 3 భఖాగ్వంబు వెట్ొం డిలన్. ౭ 1319 

. సహశకారభూరుహా 4 చారువల్లవ బర్థిబర్హముల్ పుష్పస్తుబక సరోరు 

హోత్సలమాలిక $ లొప్పుగా ధరియించి వానియంతరమున $ మాననీయ 
నీలవీతచ్బాయ స్ట నెగడువస్త్రంబులు కనంబడుచుక్ వింత 4 గాం జెలంగు 

వేషంబు గలుగుట 1 వివరింప నాట్యరంగంబున నటులట్లు $ గామనోజ్ఞ 

తె, మురళి వాయించుచుకా సాటిం $ బోల్ప తేక, బాలకులయంతరంబున $ లీల నీకు 

మూారకులు చూడ జూడ స్రీమ్మదము నొసంగు, చున్న వారలు కంటిరోకన్ను లార. 

మ. అనివర్తింవంగ6 గొంద ఆఅబ్రముఖు లఫయ్య్యా ల! యిదే పేణు విం 
te జు 

. తమవంళంబునం బుట్టిన, కమలాతుని భ కుం 

తని సిద్ధాంతము చేయరాని దగంభాశగ్యుం జేమి గావిం చనో 
వనసంభూత మిదాను; స్థావరమనక + వంళం బె; యిద్రాని దొ 

గనుండీ యిట్టి ద దెంతభాగ్యము నిటకా $ గావింపనో ప్రాస్టని౯. ౮ 182] 

. చెంతేనుండి తన్ను 4 నేవించుగోవిక్కలకును సులభముగ దొరకని యధర 

సుధను డొలుత స్వేచ్చ $ సొంవుగం గ్రో లెడు, నిట్టి వేణునవునకు$నెంతో" ప్రీతి, ౮౪ 

. జలము లొసంగి పెంచినవి $ శైవలినుల్ గద యని దీనిశై 
యలరుచుం బూచినట్టి కమలావళ దంభమున౯ా గనుంగొనం 

బులకితగా త్ర, లయ్యెడిని $ బూజ్యతదన్ష్గయజాతభూరుహం 

బులు మకరందదంభ మున $ బూతముదశ్రువులక 'వెలాన్పెడిన్. ౮ 182 

చితి $ గని కులవృద్ధుల్ 

ప్రమదమునం చలి బాప్బోదములకా దగురీతి యిచటం 4 చార్మా_ణమగున్, ౯ 

. కనుంగొనుమా సఖ! వికచకంజదళాముండు వేణు వూందయంగా 
విని వనబర్థిణంబు లొగి 1 విష్ణుని నీలఘనయిగా మనం 
బున భ్రమియించి బర్హ్రముల $ మోదము పొంగల్ విప్పీ నర్తనం'. 

బును సలుపంగ నెత్తములం $ బొచ్చెడు సత్త సము 'లకై నిల్చుచున్. ౯౪ 1025 

తమ పను లెల్లమాని కనం 4 దామరసాతుని పాదపద్మయు 
-. గృము నిడుభాగ్యముకా గలిగి $ య్యాస్థలి నందును నాత్మ తుల్యభా 

గ్యము కలదంచు జెవ్వుటకుం $ గాకయె యీవనరాజ మెంతొ యు 
_త్తమ మగుక్షర్షినిం గనియె 5 ధన్యమె యీవనమో నఖీమణీ.! ౧౦ 1826 

. అరుదగు వెషమూని వనీమందు వివోరముచేయుచు౯ొ మనో 
హరమురళినినాదమున $ నంజఅం ద న్పెడునందనందనుం 
బరమకృపాబ్ధిం గాంచియును $ భ వ్యనినాదము నాలకించియుక'" 
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_హారిణులు కృష్ణసారముల 1 నాద్భతి మాజంగలనాడి యింవునన్. ౧౦ 1827 

క్ర, పరమ ప్రణయవిలోకన, భరములం బూజిం వెడు౯ా స్వ$ భావజనితభ 

' _క్టిరతి జగన్నాథుని శ్రీపర మేళ్వరుం జిత్రే మేమొ 1 వరికింప్రు సఖీ. ౧౧ 1829 

క. జననము తిర్య గ్టాతిని గని మూఢమతిత్వ మూని 4 కడు ధన్యము ల 

య్యెను జెప్పనేటి కే సఖ) మనపతులో జన్మమునను $ మానవు లయ్యున్.౧౧ 

ఆ. అల్బబుద్దులౌట 4 నావర మేశ్వరుం, గనెడుకోర్కి_ జూపుగముల హరిణు 
లట్లు లోకనాథు $ నందు వ్యాపింపంగం, జేయ నో ర్తురొకొ_$చెలి వలుకుమ. 

సీ, గోపిక యొక్క_ర్తు $ కూర్చి వచించె నోసఖి! యై చూడుమా సారసాతు 
లకు వేడ్క_నించు సల్లలితరూవము శీలముగల శ్రీకృష్ణుని క దగం గనుంగొ 
నియు మనోహారముగ 4 నెగడు తబ్వేణునినగద మాలకించియు $ నజెవిమాన 
ముల బోవు త్రిదశులో పూవుంబోడులు తమస్రాణనాథుల యంకశభఛాగములను 

తే. నున్న వారయ్యు స్మరతావ $ మోర్వ లేక 
శ్రర సారము నశియింవ 4 దమకబరుల 

నుండి సుమములు రాలంగ $ నొగిం బరవళ్ 

తను గనిరి నీవు వెడలంగ 4 మనము లడల. ౧౨ 1381 

క. కనుమా యల్ల దె గోవులు వనజాతుని దివ్యువదన] వారిజగత పె 
ణునినాదామృతమును జ,క్కనికర్ణ పుటంబు లె_త్తి $ కడుం దమిం గ్రోలున్.౧౨| 

క, శ్రేవులొగిం దద్దీతం, బావగిడిగ నాలకించి $ యాయమృతరసం 
. బేపారు కర్టవుటముల, నాషగిదిం గ్రోలుచుకా మీహాళ్చర్యముగన్. ౧౨౪ 1883 

క. జననుల _స్తన్యముం గ్రోోలం,గను జూంపిన మోర లక్లు $ కదలింపక యుం 
చినజాడం జూడుమా నెమ్మనములః దగు ప్రీతి యెంతమాత్ర, మొ చెలియా! 

క. ఆనందంబున శ్రీహరి, మానితరూపంబు దృఫ్థిశమార్లంబున నే 

 మానసమున నిడి గెలిట, నే నియతిం గడియంజేనీ 4 యేమజి తనువుల్. ౧౩ 

క. నిలుచున్న నృశ్రుకణములు, జలజలరాలంగం జూడు సఖ $ పేజొకచో 

టులం జూచితె యచ్చెరునుం, గలిగించెడు వా _ర్భవినుము $ కదలనివ్లూన్మి_న్ .౧౩ 

మ. వినవవ్తూ! వనమందు నిందు బులుంగుల్ 1 వీఖీంవలగా మాను లే 

యని తోయకా గడువింత వాార్తయిదె యెట్లన్న౯ా మనోజ్ఞంబు శై 
కననౌ పల్లనముల్ గలట్టితరుశాకఖల్ చక్కలగా నెక్కి. య 

వ్వనజాతాముం డొనర్చువోరిమురళీ4స్యానంబు నాలించుచున్. ౧౭౩4 1337 
చ, ఇదియగు నిట్టిదంచు వచిశయింవలగ రాని సుఖంబు గాంచి స 

మ్లుదమొదనంగ "నేవలుకుం + బూని వచింవంగవమాని కృష్ణమూ 

_్థిదగు మనోజ్ఞ రూపమును $ దృ_ప్టిగం గాంచుచు మోాలితాతముల్ 
అలల 
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గదురంగ నొవ్వుం జూడు మదె$ గాఢతపంబున సమౌనివర్యులున్ . ౧౮ 1888 

చ. శుతిపితకర్మజాలముల $ శుద్ధమతుల్ తగలదేనీ తత్సల 

ప్రతలిని గోర మాని శ్రోతోపాదపశాఖలయందునుండి స 

మతి హరియం బె దృష్టిదగు4మాడ్కి_ నొనర్చుచు శర్మ మొండి త 

ద్ధితతమగితముల్ వినుదు  రీవిహాగంబులు నళ యుండెడున్. ౧౪౮౪ 1339 

చేతనంబులుగల 4 భూతంబుల వగువ్నార్తల నట్టులుంత మీాశతేటిను "లెల్ల 

నీముకుందునిగిత 4 మెంతయు నాస కి నాలకించుచుం దమీయంత సుడుల 

తిరుగుడులను దమతీ వ, వేగంబును సడలించి పౌడమిన $ స్మరునియురవ 

డిని చెల్పుచుక మహూర్మినికరకరములం బంకరుహాంబులం 1 బారితోషి 

లే. కములుగాం బట్టుకొని హరిక మ్ర,పాద 
జలజయుగళంబు గనరాక $ యలరురితిం 

దాల్చుచున్న వి చూడుమా ? తలీరుంబోడి ! 

యింతేకును మించగలదొకొ 4 వింత మెందు? ౧౫ 1340) 

మ. మురళిస్వానము వి స్తరించుచును రాశముంగూడి గోపాలకో 
"త్మ్క_రముల్ వంటను జేరి కొల బశుసం4తానంబులక౯ా మేపుచుకొ 

వరకాళిందితటంబునందు రవితాశవంబుం గడుం గాంచు శ్రీ 

హరి కాయెండయె సోంకకుండ జలదం 4 బత్యంతముం వ్రీతితోన్. ౧౫౪ 184] 
తే, విరులసరిపోలు శిశిర థీకకరసువృష్టి, గురియుచు౯ దనయాకృతి 4 గొడుగులాంగ 

నలవరించుచు నేవించు 4 నంబుజామీ చూడుమా దీనిమించినశ చోద్య మున్నె! 
“మ. కృతకృత్యల్ గద యిీావుళిందవనితల్ + కీర్రింవంగా వచ్చుంగా 

యతివా! వీరిని శ్రీనితంబిని యురోకజాలంకృతం చై తమికా 
రతివేళ౯ హరిపాదపద్మయుతిం దశద్రా,గోన్న తిం గాంచి య 
చ్యుతుం డీభవ్యువనాంతరంబున వివాగరో తాహముం బొందలోన్, ౧౬౪4 1348 

న, హారి చరణారవిందముల $ నల్లన నీతృణ-రాజి నుంచంగా 

సురుచిరరితి నం దలరు$చుకా దగనవ్వరకుంకుముంబు నా 

దరమునం గాంచి వ్రీతిగొని $ ధన్యతం గందు మటంచు మోమునం 

దురుకుచమండలంబున మహోద్యమ "మొప్పలం బూనికొం చొగిన్. ౧౭1844 

తే, ఆధిబాధితలేగాక 4 యలరుచున్న, వార లివ్వారి గాంచిన $ సారసాత్వీ 
యెంతొ సంతోస మయ్యెడునేమునట్టిభాగ్యమునకర్ష లముగాము1వలుకు లేల. 

రామకృష్ణుల రుచిగరామలపాదసంస్పర్శనంబున సంతసంబు నొంది 
వారలకు౯ా గోవ బాలకులకు గోవులకును బానీయముల్ $ ప్రకటరుచిర 

cir 

em 

lug 

* “ర ాంకప్రళింద్ల ఊరే పుణ్య్యాకపుళింద్య్భ ఊరుగాయవదాబ్దరాగ (శ్రీకంకు మేన” ఆని మూలను, 



౨౬౨, ' దశమన్క్న 0౦ధ ము, 161 

తృణకందమెరాలముల్ 1 దివ్యుఫలంబులు తగురీతి నమరించి 4 ఛాతి త్రీధరము 
లందు _త్తృమంబగుశనట్టి యోాగిరి హరిడాసవర్యం బనం 1 దనరుచున్న 

తే, దతివ! కంటివె; గోనులయం మై, స్ర్బంధ, రజ్జువులు మెడత్రాళ్లు శీరమ్లులందు 
మూంపులందును గనంబడ $ సపభాల ,యితిని సహాజులుపేడీ 'ేశనుతతిలనాడి. 

చ. మనమున కింప్రంబచెంచు కలీమంజు లళ బ్దము లొౌప్ప -వేణుని 

స్వనములఈ బర్వంజేయుచును $ భాసురలీలః జరింప నాస్వునం 

బును విని జంగమంబులును $4 బొందుగ స్రావరముల్ స్థిరతషముం 

గనె బులకాంచితతగమును 1 గ గృన్నన నోచెలులార! మూకుడీ! ౧౯ 1347 

తే. జంగమస్థావరంబులు $ సరంగం చాటు 

మాటుగా మూతెం జి శో మిగీమ్హాడ్కి_ నెందు 

గంటి మే యెవ్వ'రేం జెప్ప $ వింటేమే య 

ఉంచు బహాుుభంగులకా వినుుతించుచుం దమి.. ౧౯ 1318 

చ, వనితలు రామకృష్ణ లట+భవ్యతరంబుగం గేలిసల్చ్బం గా 

మనములం గల్లుపే ప్రైమమున స్ట మంజులంతెం బరస్పరంబు చ 

క్క_నిగతి సన్ను రంచుచు నీకామము శ్రీ తిని దన న్మయత్వముం 

గనిరి మవోనుభాన్రులను $ గాంచిన నెంపేన సత్ఫలంబ యా. ౨౦ 18349 

శక శ 

ఇరువది రెండనయ థాస్టాయ ము. 

-ఇఇర్రి గోపికావస్తాపనారణము. ఆ 

క. నరనాథున కిట్లని మున్కివరుం డువదేశించి మజీయుం $ బలి*ం బరీతీ. 
ద్ధరణీళ ! వినుము వనమున, హరి యటువిహరింవం బూను+న_త్తరుణమునన్. 

క్ల, మంతం బరు దెంచెన్కు గామితముల నొసల నందు $ గ యు తరంబే 

యా మార్ద శీర్ష ర మాసం, బామాసమె విష్ణువూజ $ కర్త తమంటో y 1851 

నీ ఆమాసమున వ్ర జమందు నెసంగిడు (ప్రాయంపుగోపికల్ $ పరమనియతిం 

_గాత్యాయనీచేపం $ గడుభ_క్తిం బూజించు వ్రతము బూనిరి దాన వాంఛ లెల్ల 
 సమకూరునని వావిశవ స్యంచె భుజించుచు నుండెరి; తద్వ )త $ మొక్కొ_మాస 

మాచరింవం దగు + నందు వారలు సూర్యం డుదయింప నుండగా 4 నురుతరమగు 

తే. భక్తిం గాళిందికిం బోయి 4 పావనజల్కములను స్నా నంబు'చేసీ యీమునసమిావ 
మందు నిసుకనుగూర్చి కాత్యాయనీస్వ, వమును బొందువజుచి తోద్దూ౨వమం 

క. పరదేవి నావహించుచుం బరిమళగంధవ్రసూన $ వరవారములకా [దు. 
నిరపషమధూపంబుల శ్రీ కరదీవంబులను బూజం 4 గావించి తమిన్. ౨౮ 1858 
శాం-ఛాగ=21 



162. శ్రీ కాండవకృష్ణభాగ వతము [అ 

నీ, పావనతమములౌ $ భత్యభోజ్యాదిక నై వేద్యములను బండ్లను జిగంళ్ల 

దండులంబులను గాశత్యాయని ముందట నునిచి పూజించి భ 1 క్యుత్క_టమునం 

గరములు జోడించి 4 కాత్యాయనీ ! మవోమాయికా బ్రవ్యాండశమండలాధి 

నాయికా చేవి మహాయోగినీ నందగోపకుమారు నాకు బతిచేయు 

ఆ. మంబ! నీకు వందోనాళ మయొనర్హు నం, చెటుకపటచు నర్గకమే పాసంగు 

నట్టి మంత్ర జపము 4 న_త్తణీం జేయుచు, -వేలువేజుం బూజ + విధిగం చేసి. 3౪ 

క. మనమునందగు వాంఛను శ్రీ, వనజాతునింగోరి భ_క్ర్రోభావంబుల నా 
'తనినే తలం చజస్రము, మనసులు హూరియం దె నిల్వ $ మాసంబెల్లన్. రళ 

ర్త వృతనిరతిం బుచ్చుచుకా నందతనూజుండు వతిగ మాకు 1 దగులా కనుచుకా 

మతి నెంచి భద్ర కాళి నియతి బూజించిరి వ్రతాంతోమందుక వారల్. ౫ 

నీ, ఒకనాడు 'నాల్హుఘోటిక లరా త్రియె యుండ నన్యోన్యనామ భేశయములం బతిం 

బిలుచుచు నతిశయర ప్రీతిమై నన్యోన్యకరము లూతంగంగొని $ క్యమ,గతులం 

గాళింది శేగుచుం 4 గాంచనచేలుని చరితాళిం బాడుచు $ స్నాన మొనరు 

వంగ బోయి; రంత నా్రావడంతులు నదిగట్టునం దె వుట్టంబుల $ నంతేకుమును 

లే, ఫునిచి నట్టులె యుంచి యా $ యుదకములను 
స్నా నమొనరించుచుకా గృప్ప్రచరితములను 

బాడుచుండిరి; తద్వార్తం $ బరమప్రురుషుం 

డఖలయోగీశ్షరేశ్షరుం $ డాత్త 'నెజ్లగి. ౭4 1857 

వళ వనితలు పూనినసువ్రతృమును సఫలముగా నొనర్చం 4 బూని వయస్యా 

భీనిగాడి యచ్చటికిం బోయెను వారిం బరీతచవేయ 4 నెంచియె యొలమిన్. ౮ 

తే, కర్త సంనిద్ధిక"అికు నాశకంజనయనుం 'డానదీతీరముననున్న $ యంబరముల [ను, 

నెల్లరుం దీసీకొన నీహావృతు మొక్క_ం డందు నుండుట నేెక్కె_ నాశయర్భకులు 

క. కారణ మెలటుగకయే యా, వారిజదళ నేత్రుంగూడి $ వరుసగ నీవ 

శ్షారుహము నెక్కి. నవ్వంగం గోరిళం బరివోసవాక్యకోవిదుం డగుటన్.౯ 1860 

శా. నీవత్షారుహూ మిద్ది వూజ్యతమమై 1 నిత్యంబు వైమానిక 
(త్రీవూజ్యంబయి యొవ్వు మోర లబలల్ 1 చి త్తంబులం దించే 

వ్యాపారాంతరముల్ తలంవక మహాభ క్ష్యుద్ధతి౯- వచ్చి మూ 

విరాపుట్టంబులు చేకొనుం డభిరుచికా $) మేలొప్పు మా శెంతయున్, ౯ 1361 

1 థాయ్ లైన ఎ వ” అని మూలము. “ఉఊప.సిభుటికాచకుహ్కావళిష్ట కాలే” అని 
భ ) 6 x ఆక్స్ w= | వ్యాఖ్య, భగవాం స్తదభ్గిప్రేశ్య కృష్ణో యోగశ్వరేశ్యరః, వయ స్యైరావృత స్త కృగఠ న్హక్కర్మ 



౨౨.] దళమస్క 0థ ము, 168 

ఊఉ. నావలు కిద్ది సత్య మనిశనమ్లుండు సర్మముగాదు సద్య తం 

వీవగిదిం బొనర్చి కృృలశయించినమోాక డ ములమాడం౭౯గా 

నోపుదు నే యదించుకయు $ నొప్పునె యింతకుము న్న సత్య మే 
నేపగిదికా వచించినది 4 యించుకయైనను "లేదు నమ్మండి! ౧౦ 1362 

చ. అనృతము నే వచింప నని $ యందటు వీర లెబుంగుదు ర్ల్షనుం 

గొనుండు సుమధ్యలార! యివిగగో వసనంబు లొకొక్క రె జవం 

బున నరు దెంచి శె కొనంగఠబోలును గుంవుగం గూడి యెనం చే 

కొనందగు దీన నెద్ది మదిం $ గోరుదురో యటువేయంలాం దగున్. ౧౧ 1868 

చ. అనియిటు లావరాత్సేరు(డు $ హర్ష మునక బరివోసవాక్కుల౯ 

వనితలు చక్కలావినంగం $ బల్కి_న గోవిక లబ పృమవా 

హీనిని మునింగి యొండొరుల 4 నెంతేయుః గాంచుచు లజ్ఞ'సెంపున౯ " | 

మనము లనుండి ప్రీతి యొకమాడ్కి_ని నవ్వుగ వెల్వడం గడున్. ౧౨ 1801 

చ. జలములనుండి వెల్వడంగలేజాలక యంబె వనీంచియుండి; రా 

జలరుహూనాభుం డిప్పగిడి $ సంతసమొవ్పంగ మాటలాడ నా 

పలుకులు స్వీయచి_త్సములం 1 బల్విడి లాగంగం గంఠదఘ్న శీ 
తల సలీిలాంతరాళమునం ? దద్ధయు మేనులు కంప మొందంగన్. ౧౨4 18605 

క. చలిబాధయోర్వం జాలని జలజాతునితోడ నిట్ట“ోచానలు వేడ్క_ం 
బలికిరి కృష్ణా! *యనయం, బెలమిం చేయకుము పాడి[యే యిది నీకున్. ౧౩ 

క. మానందరాజునకుం. బ్ర యి సూనుండ వని వ్రజమునకును * సొంవ్రలంగూార్చం 

గా నిల్చిన శ్రీవారి వని, యే ని న్నేతిగితమి ెవ్చనేటికి మటియున్. ౧౩4 

క. వడవడవడం౭కెడు మాకుం, దడయక నస్త్రమ్లు లము గ దయగలస్వామిా! 

పడంతులము గామె మమ్మిటు, లడలించుట పాడియగునె $ యాత్మ 'నెలుంగ వే, 

చ. వనితలమంచు సీర్నెడలు$భ ంగియె పొడియు గా దటంచుం జ 

ల్లనిజలవూరమందు నొకలాగున ముస్తి తవీించుచున్న యా 

వనరుహానే త్ర ల౯ వగల 4 వారక త్ప్పలంజేయ'రా దటం 

చును దలపోనీ వస్త్రముల + వొవ్చుందలంచి యొసంగునూ త్వరన్. ౧౮ 1869 

లే, శ్యామసుందర! ధర్మంబు 1 లరనీ మెటుంగం 

జాలుదీ వాక్క._డవె నీవచనము భంగిం 

'జేయువారముసుమ్లు చాోనీకలవకాట 

వస్త్రముల నిమ్ము న్యాయము $ బరయ నిమ్లు. ౧౦౪ 1870 

l “సత్యం ద్రావాణినోనర్మయద్యూయం, వ తకర్శితాః, నమయోదిత ఫూర్వంవా అనృతంతది'మే 

విడు?” అనిమాలము. 2 “మాఒనయంభో?” అనిమూలము. “అనయం ఆన్యాయ్యమ్" అనివ్యాఖ్య- . 
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మనమున జక్క_నెంచి గుణశమండన! వీరు పురం 
వ్పనిసరిగా దటంచుం దగూభంగిం దలంచి నుదీయవస్త్ర ముల్ 

వనజదళాతు.! యిమ్ము పలు?వాక్కు._ల వేడంగనేల? య;ూయవే 

'జనవతితో వచింతు మీది $ సత్యము సత్యము సత్యమం చనన్. ౧౫ 187] 

విని భగవంతుం డి ట్లనియె $ వఏతమనఃణరితావలౌటం బా 
వనతరసుస్మితం బలర $ వ్నర్పిలు సారసనెత్రలార! మా 
రనయము నాదుదానిక లె $ యైనమదు_క్షిని జేయంగాం దగుకా 

థ్రులంచు ని 

జన దిక జాగునేయంగ నీసంశ యవృ త్పిని రండు రం డి టన్. ౧౫ 1372 

క. వావసనంబులం ౫ కొను దివృతమునందు నున్న వివె వన్తంబుల్ 

చ, 

డి 
నావిని యల్లవురంధ్రులు, శ్రివిభ నానతిగ హించి $ శీతకృతా_ర్దిన్. ౧౬ 1878 
తనులతికల్ వడంకంగ నిగతాంతము శ్ర్రీలకు నై జమైనచా 
వ్వున మరియాదం గావంగనుబోలిన యాసల మొక్కే జవం 
బొనరంగ మూనికొంచు నది 5 నొక్క_ట వేల్వడివచ్చి రంత నా 
వనజదళొతుం డీళ్వరుండు $ వారలు స్వాజ్ఞను బైక వచ్చుటల". ౧౭ 1874 

. మదినేెంచి వారినోమదులు శుద్ధములయి సద్భావమునం దగి $ సాధుసము 
తములయి యుంటక $ దాను సంతోషించి వారిజవ్యునమును $ వారభ క్రీ ర్ం 
జక్క నాలోచించి 5 నిక్కవుభ_క్రికి గడు మెచ్చుకొనుచు వృశ తమ్మును దిగి 
వచ్చి భుజంబున $ వలువలు గన్పడునట్లు చేయుచు బ్ర త్వోీయలర స సుస్మీ 

. తము వెలంగంగ నిటువత్కె_ 4 నమలభ కి 
మజీవరీతు,ంవం గాం గోరి $ మహీితచి త్త 

లార! వినుం డొక్క_మాటను 1 మిరు స సువ్ర 
తమును బూనినవారుగశద యటులయ్యు. Fey 1875 

. వలువలం దీరవుందు నిడి $ వారిని స్నానము చేయుచుంటయుం 
దలంచిన దేవికే మిగులం 1 దప్బానరించినయట్టు లయ్యెని 
మ్లుల నఘ మచ్బె దానినొకీమూలకుం ద్రోయ శిరస్సులందు నం 
జలు రడి మొక్కి_ వ స్రములం $ జయ్యన ౫ ₹కొనుం డంచుంవేడ్క. తోన్. ౧౯ 

వ హరివచియింపంగా వనిత $ లాహరివాక్కులు ధర్మయు_క్రిచేం 
బరయగ '"బటణింగి నందసుతు. $ చావనచిత్తునిగాల నమ్యుచుం 
గరమున నొక్క_టకా దమసు కార్యము వండ నమస్క_రెంచి రా 

కరము యథా,వ్ర,కారముగం * గావుగ నుంచిరి మానరత. శై. 1877 
1 'ఢగవా నావాశాపీక్య శుద్ధభావ వసాదికళొ అని మూలము. 2 దీనికీ మూలములు నాగర 

ప్రతిలో లేవు, . 
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చ. వనజదళొాతుం డవ్విధిని $ వారలు య్రక్కంగం గాంచి ధర్మయు 

_క్రీని దగునట్లు పల్కె- నిది + కేవలశా త్త విహీన మాటం జ 
క్క_నిపఫల మాయంజాల దక నతి 4 నెవడు సల్సి యచ్యుతు౯ 

వనరుహనాభుం దృప్రిగను $ భంగి నొనర్చంగ6 బూను వానికిన్, 13/6 

తే, కరము ₹దించుటయె పామవహరము గాలం 

దగిన పాచితమని గొప్పథర్మ విదులు 
వలుకుదురు మోరు రెండు చెతుల నిజెళ్వ 

రునకు "మొ మ్రక్కు_(డు శ శాన్వి క్త క 4 మనలో. దగును. 1870 

క. ఆది నాకు బ్ర, యతరం బ య్యది చక్కగ జేయవలయు 4 నంహాః ప వ్ర, శవం 

బొదవంగల చేయంగోరిన, నిది యిశ్లై చేయవలయు 4 హితమగు మాకున్. 1380 

తె, ద్వివిధపావములను జనసితి రిపు డిట్లు, వానిం దోొలంగించుకొన మోకుశ వాంఛ యేని 

పాణియుగ్యంబు నెత్తి సద్భ క్రి వందునము లొనర్బుం డటంచు శ్రీశనాథుం డనిన, 
నీ వ స్త్ర పానంబుగ $ వారి మునుంగుట వ్రతభంగమని యెంచి $ వనజనాభు 

పలుకు హీతంబని $ భావించి వ్రజసుందరులు కార్య మద్దాని $ సలలితవిధి 

సార్హకంబుగం చేయ 1 నాత్త లంషం దలంచి సకలకర ములకం $ జక్క_నిఫల 

భూతు యఘములః 1 పో కార్చు శ్రీ వారికిని మొ క్క ర_త్తటీం $ గేలుదోయి లో 
తె. మోడ్చి; యీవిధి గోపికల్ $ 'మ్రక్కు_టయును, సర్వ కార్యసమర్థుం డౌశచ క్రి దేవ 

కీతనూజుండు వారిభ$_క్రికని జాల్క సంతసం బంది న్నెహంబు $ సాంద్ర మగుట. 

క, మనమున దలంచి తృప్తి వీం గని వారల వస్త్రములను ఫీ గడువడి నం గక 

వనజాయ్ు. డిట్లువ స్త్రం,బును మాని మునుంగ మోకు $ బోలునె యనుచున్, 

క, సరసీరుహనే త్ర ల నోపరమణులకా దోంచినట్టి (3 పద్ధతి వంచిం 

చ రయంబున నిచ్చటిశే, యరు దెంచి వరిగ £ గృహింపుం $ డంబరచయమున్. ౨౧౪ 

క. అనుచు౯ నిగ్గు తొలంగ నొయ్యన చేర్పులు గానండంగ 5 నదలంచను; నే 
ననునడి సత్యము నర్శం, బనితలంవకుం డనుచును బరీవోసము వనసెన్. ౨౨ 1385 

ని. చేతులుబోడించి $ చరిమ్రైొక్కుండని బొమృలంబొ ల 'నేద్చవలయంగ 

నాడించె వలువల $ నవహరించినయట్లు గనంబజ చను, చీ, తిం 1 గంజనేత్రు c 

డి జ్లైన్ని విధముల 1 నెంత పరీయీంచినను గోపికలు నందసందనువయి 
నించుశై న ననూయ $ హృదయంబులకా గన రావర మేళుని + యసదృళతమ 

తే. సారసంభాహణంబున $ శర "ముంది యుంట నంతట వార లత్యు_త్తమాంబ 
రముల ధరియించి లజ్ఞాభశరమునం గృష్టు, నందు జ్నిత్తములను చేర్చి $ యవళలగు 

“న, కనుతుదలందు లజ్జయు ని) కామము నాట్యము సల్పుచుండ( గ్భృ (ము. 

“తాసాం విజ్ఞాయ భగ వాకా స్వపొదస్పర్శ కామ్యయా, ధృతవ్ర, ప,తానాం సంకల్పమాహా 

చామోదరోఒబలాో, సంకల్నోవిదిశస్సా ధ్యో గ్ భవతీనాంచదర్చనం” అని మూలము, 
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వుని గనుంగొంచు సుంతయును $ జోటునుమార్చక నిల్పియుండి రా 

వనితలు స్వాయపాదయుగ; వారిజముల్ స్పృృళియించువాం-ఛభం జ 

క్క_ని వ్రతమూనియుండుటను ఫ గాంచన చేలు డొటీంగి యాద్భతిన్,. ౨౮ 1897 

క. వారల చదాసంకల్బం, బేరితయొ యనుచు నెంచి $ హిత మగుట .మడికా 

జేరిచి యి ట్లని పల్కె_.క సారమనీషం జెలంగుశనాధ్వులు మోరల్. ౨౮ 1388 

క. నను బూజించుటయే మ్య మనముల సంకల్ప మనుచు $ మది నెబుయగసద్యూ దొ 
నిని లజ్జ పెంపునం దెల్చ్బను జాలక మోరలున్న భంగి యెజలులసదున్. ౨౮4 

క. ఏరీతి మూవునంబుల్క నారాధించితిరొ ఫలము $ లశ్లై కలుగు౯ా 
మోారింక వెతల నొందక, గోరికలెల్లను ఫలింవం $ గొదువవడకయీ. ౨౫ 1890 

ఆ. సంతసంబు గనుండు $ స్వాంతంబు నావయి, నిలివీయున్న వార $ లను గలుగ 

. వారికామములును 4 వరుస గామోపభో,గమ్లుమా త్ర మునే 4 గావు నిజము. 

సీ, యవముఖథాన్యంబు $ లంకురళ _క్రిచే నలరారునట్టి వే $ యయ్యు మంగ 
లమున వేంచినం గ్య్వథోతములౌచు నవి మరలనువీజతను గాంచణగను దగునొకొ 
యట్టులే నాయందు $ నాత్తనుంచినవార లఖిలార్థలాభంబు $ లందంగ లరు 
మరల జన్మము గాం$చరు వార్పు సతులార! కాత్యాయనీ వ తక మ నిష్య 

తే, చక్కంగ ఫలించె మోసువాలీఛలును ఫలము 
నీయంగాజూాలు, నాదగు $ కృవకుం బా త్ర, 

తమములయ్యెన్కు మిరు గశవాముల 'కేగుం 
డిస్టు రాబో” 'వుకాత్రుల $ నెలమిమోలు. ౨౭ 1309 

క. ననుయాడి భూరిమోదంబున నుండంగం గల రటంచు. $ బూని యసశనోజచా 
తనయుం డాజ్ఞాపింపంగ, వనజాతుని శాసనమున 4 వారిజనయనల్”. ౨౭౪ 1398 

క. సంవూర్ణ మనోరథలై, యింపుగ శ్రీకృష్ణదివ్భ 1 పితకరపదముల్" 
వాంవీరివోవని భక్షి దృలంపులు నిండారయాం దశలంచుచుం గడశన్. ౨౮ 

క. చని రెంతో కష్టంబున, వనజాతుని విడిచి పోవ $ వళమెట్లా నో 
జనవర! భగవంతుని శ్యాననమున వారేగి రు $ సద్మంబులకున్. ౨౮ 1395 

. ఒకనాయు శ్రీకృష్ణ $ డుద్యమంబున గోవబాలకుల్ తన్ను గొళల్వంగ రాము 
డాదరంబున రా౭గ 4 నావ్రలం దోల్కొని బృందావనమ్లును $4 విడిచిదూర 
మరిగాను; దత్మా_ల + మర్క_ ప తొవంబుం గనంబజపెడునది * గాన నర్క.. 
కరములు మింట నొకక్క_విధంబుగా వెల్టుచుండం దత్తావంబు 1 పుండరీక 

తే. నయను మేనునుసోంకకుండంగం గొన్ని, సాలములు నై జశీతల్చ్బాయల న్ొగి 
నాతవ త్రీ ంబులుగం జేసి $ నట్టు కానం బడంగ బాలకులం గాంచి $ భ్ వ్యరితి, 

వ. స్తోకకృష్ణాంచు శ రామసుబలార్జునవి శాలవృమభ, తేజస్వీ, దేవ, ప్రస్థవరూధపు 
లను వారింబేర్కొని యావృతుంబులం జూవుచు ని ట్లనియె. ౩౧ 1897 

లలో 
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చ, కనుంగొనుం డీమహీజము లీఖండత రామలభాగ్యవంతముల్ 
వినయము కనడక౯ా బరుల 1 వృద్ధి కె జీవితముకా వయించుచుళా 
వనటనుగూర్చు నాతవము $ వాయువు వృష్టిని మంచు నోర్చుకొం 
చనువుగ ని_త్తతీకా మనల 1 నవ్వియు నేంచునొ యంచు నెంచుచున్. 3౨ 18398 

ఆ. మనకు వానిబాధభీగనంబడకుండంగ, నావుచున్న యవి వేయత్న మొప్ప 
ధన్యతమము లివి కదా? యెల్ల ప్రాణుల, (బ్రదుకునట్టు సాయాోవడెడుః గా చె, 

క. ఈతరువుల వుట్టుకయే, భూతలమున సార్థకంబు 1 పొం డర్థిజన 
ద్రాతము వీనింజేరిన, నేతజినే నరులకడకు $ నేగినరీతిన్. 3౨౪ 1400 

నీ. *ఫ లములొందకపోనవు $ వద్ధతియే లేదు విముఖులై సోవ నిశవ్వి యొనరింప 
వెవ్యారి నిందున్న 4వృతుముల్ తమప త్ర వుష్పఫ లంబులం $ బొలుచుఛాయ 
లనుమూలములను వోల్క_లములం గట్టియలనుగంథములను బం1కనుమజీయును 
భ స్వాస్థులను బల్ల ,వంబుల నంకురములను గోరెడువారి 4 భూరివాంఛి 

తే. తముల నీజేర్చుచున్న వి 4 ధరణినితర 
గాత, థఛారులయెడం బ్రాణ1కాంచనముల 
మనసుచే వాక్కు_చే మేలు $ కనంగ జేయు 
చుంటయే జన్మసాఫల్య $ మొగి నరులకు. 3౫ 140] 

క, అదె యిహమునం బుట్టువునకు నొద వెడుసాఫల్య మనంగ 4 నొనరింవక యి 
ట్రదయత నుండిన నవాషరిడి జన్మ మె యగునొకో వమరీతీంవుండొగిన్, 3౫ 14()2 

మ. అని వర్ణించుచుం గృష్షుం డంతట బ్ర వాగళాళి౯ా బ్రసూనవ్రజం 
బునం బండ్లకా _స్తబకంబులకొ దళములకా 1 బొల్పారుశాఖోత్క_రం 
బు నితాంతంబును వంగియుండం గడునొశవ్వుల్ గుల్కు_ వృతంబులె 
ల్లను వ్యావీంచిన త్రోవ వానినడుమః౯ 1 లక్షీశోతం బొల్పుచున్. 3౬ 1408 

క. అరిగాను గాళిందికి నా తరంగిణి ౯ొ ఏ తమధురశతమపావనపు 
మృరముల గోవులు త్రావంగలం బరితృల్సిం చాను గోవ బాలకు లెలమిన్, ౨౬6 

క. జలపానం బొనరిచి గోవుల మేపుచు నవ్యనమున 1 భూరితరముదం 
బులం దిరుగుచు నుండంగ న్నాకలి మిక్కిలి వీడనేయతగా జాలు రొగిన్, 3౭ 

తే, రామకృస్థ్లులం బిల్పి విరామ మనంగ, చేనిచందంబునం దమ్ము 1 మాన శేంచు 
నాంకల్ని వమాన్పుండీ యనిశయడుగనెంచి, వలి! రిట్లని యత్య్యార్పరబల్ల టిలుచు, 

Fo 

se ct జ్య 2 ళు ఏ కావజ్జన్మ సాఫల్యం దేహినామివా జీహిను, ప్రాజైరశ్థర్థియా వాఖా శ్రేయ వవాచళే 

నడా” ఆని మూలము, 
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అరువదిమూండవయ థ్యాయ ము. 

అగ్రి ఫీ శ్రీవారి బాలకులయజ్ఞ శాలకు నన్నమడుగంబంపుట. రిఆా- 

క. ఓరామా! సుకవీశ్యా, శ్రీ నీరముణా! కృష్ణ! దుష్టశశితక! మమునీ 
భూరితరకుత్తు మవో, ఘోరంబుగ బాధచేయుం $ గొంకదుసుండీ. y 1407 

క. అదిశాంలెంచు నుపాయం, బెదియో 'యోజింపు6 డనుచు $4 నెంతయుం ('బ్రూర్థిం 

స దయక౯ దేవకివుత్రుడు, మదిలో భావ్యర్థ మెంచి $ మ్లసురసతులన్ .౧ 1408 

క. తనయందు భ కభావంబునుంచి వర్చించుచుంట $ మోదమున వా 

రిని గృతకృత్వలగాం "చేయను దలంచి సకాలమనుచు $ నరసి సఖులతోన్,. ౨ 

క. పలవీ*₹క౯ా బాలకులారా !, యిలాసురుల్ బ్ర హవె త్త 4 లీచెంతనె ని 

స్తులదేవలోక సౌఖ్యం, బులం బొందం నప నే స త త్రీమును నొకచానిన్. ౨౪ 1410 

ఆ. ఆచరింవంబూని 4 రాంగిరసం బన, స త్రయాగమేద్ది $ యమం బ నీది 
ల 

గాంచె నచటి శేగుం 4 డంచితగతి మీర, లస సృచాజ్ఞ వచ్చినట్లు పలికి. ౩ 1411 
క. గోపాలకులారా! యట, నావేరు మద గ్ర జన్తు+నామముం జేప్టండా 

మావేరు పలికి యన్నము, వే వెట్టుడపేంచు మరు $4 వేడ్క_ం చెలుపుడీ. ౪ 

చ. అని భగవంతుం డాజ్ఞనిడ $ నందటు నప్పుడె పోయి సలుమో 
డున ధరణీసురక్షులకు $ _మొక్కుచు దండమురితి భూమివై. 
దనువులు చేర్చి "యన్న మును $ దా రడుగం దమిగాంచి డే ని. 
ట్లనిరి మహాత్తులార! విను. $ డాద్భతి మాపలు కింత యి_త్హణీన్. ౫4 1418 

. ఫ్రీ శ్రికృష్ణునానలిం $ చేకొని 'రామానుముతిం గొని వా రంప $ జతన మొప్ప 

Bs మిచటికి $ భద్ర ద,౦బు మోకణగులాక! తదాజ్ఞలలేగడంగి చేయు 
వారిగా మము నెన్ను రడీ! రమ్య భూమికి దవ్వుగా కున్నట్టి;ధరణియం టె 
రామకృష్టులును గోశసోమంబు మేపుచు యుచ్చాధితులయి మోగకుం చెలువల 

తే. మమ్ముంంపిరి యన్నము $ మిమ్గుం గోరి 
రదియె వారలయభిలాష $4 మనంగ భూమి 
దివిజవరులార! ధర్మంబు $ తెజలగాలుంగు 

వారియం దు _తృములు గాంగ $ వజులు మిరు. ౬౮4 1414 

క, వారలవై శ్రద్ధయుం జ్కేకూరునయే మోకు వారము చ్చాధ యడం 
గా రయమునే నన్నంబిడ్కి కోరికం జెల్లి ంపుం డనుచుశగోపార్భకులున్.౭ 1415 

సీ, దీతంబూనిన మాక నేతణంబుననె నైన నగ్ని వూజయె వ్రత్శమందువలన 
 మాయన్న మ దభోజ్వమే యగు నందురో దీతును ష బశున్రువీధించుదనుక 
సౌర్రామణి యనెడు 1 సత్క_ర మందును దికీతాన్న ంబును $ దినణగరాదు 
గానో యవ్వలం దినథగాం 'చావమబ్బద్యు నానిని యందున్న శ భూమిబుథులు 
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త్తే, ముద్ర ఫలమును, గోరియే $ శుభదములను, నాళ నాయాసబవాంళంబుశలై నకర్మ 

. ముల నొనర్చుచు నజ్జా లై శవలయుచుంట, భ గవదభ్యర్థనము.గ కొశనలం దలంపక. 

క. తమరే పెద్దల. మనుకొని, మనుతకా దిగనాడ లేని $ మందులు గానా 

౫ గమలాతుం డన్న మడుగుట, విము క్లికిక సాధన మను వెర వెలుంగమిచేన్. 

క. విననట్టు లుండి రకటా, జననాయశ! దేశమా $ సమయము చరు వ 

శు నిఖలవ స్తు బ్లూ వాతం,బును మం త్ ము తంత్ర, విసరథమును బుత్విజులున్ . జ్యా. 

చ. అనలము బేవతాతతియు 1 నయస్థజమాను.డు నధ్యరంబు న 

ట్లనువమధర్శసంతతియు $ యన్మయముల్ గను బొల్చుచుండునో 
. వనరువానేత్రు నచ్యుతుని $ ట్రా మధోశుజు నట్టి శ్రీహారి౯ 
మనుజమనీవచే నపుడు 1 మూనవమాత్రుని గాం డలరచుచున్. ౧oy 1419 

తే. దుష్ట మగు ప్రజ్ఞ చేం దగిశదుష్చమాన, వార్త లను బొందియున్న వాశరౌట దైవ 
మునుగ నెంచేకపోయిరి 1 మనుజనాథ!, కలదు లే దన్న మనియును 1 బలుకరె రి. 

క. కనివె వెట్టియుండి గోవకు లనుమానముమాని పెట్ట $ రను నూహా నిరా 

శనుగూడి మరలి యచటికిం జని తెల్పిరి సోదరులకు $ త్యాసురవృ త్తి త్రిన్. ౧౨ 

చ. పలుకుల వానిని౯ వినుచుం 1 బక్కు_న నవ్వి పరాత్సరుండు లో 

కులదగువృంత్తినిం దలంచి $ కొంకక 'కార్యముం బూనువాండు లో? 

గలంగక యోర్ప్చుంబూని తన కార్యము దీర్చుకొనందగంం గదా 

యలుగక బాలురార! యొకకయర్గము డెల్చెద నాలకింపవుండీ. ౧౩౨ 1422 

అవమాన మొందని $ యాచకుం జెవండేని జగమున నుండునే $ చక్కం దలంవం 

గావున మరల నీక్క_డ కేగి మోరలు (శ్రాహాణులం గనక + వారిసతుల 

:. ; కడశేగి బలబేవోకాంచనాంబరు లిట వచ్చి యున్నా రను4వా_ర్హం బెలుపుం 
డాసతీమణులును $ స్వాత్మల నావయి నునిచి బేహంబుల 1 నొక్క-రీితి 

శే. నందునుందురు; తద్భుద్ధు 4 లచట లేవు 
గాన యాచింపుం డన్దోముం $ గాంతు మాన 
మోకు నొసధోనదు; రింకేల $ మించులజ్జ 

నొంది యున్నారొ? పోం దగు 4 నురుజవమున. ౧౮ 1418 

శ. అని హెచ్చరింవ వారలు, చని వల్నీ శాలయందుం 4 జక్క_ని భూమో 

_ లని దాల్చి కరూరుచుండిన, వనితారత్నములం గాంచి 1 భక్తి వినీతిన్. ౧౮౪౪ 

క. కరములు "మోడి. నమ _స్తతి జరపి యథానవిధిగ విప్ర, శసతులార! నమ 

ర్క-రణము లివె శై కొనుండీ,$ యరయుండు మాభాపసంబు1లాద తిమోాణన్ .౧౫| 

చ, “పారి 'యిట కింతదదూరమున 4 యందు వనీంచియె పంచె మము వా 

వపరిసరమందష' నొక్క_విధిం $ బల్కంగ మందనువీడి మము సో 

ఇఆాం-భాగ--ల్లిలి 

ce 
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సురుచిరఘాసముం దినెడు్రుచొవ్వునం దోలుచు నొయ్యనొయ్యానన్ . ౧౬y 1426 

క. ఆశలి గొనియెను మాకును, శీ కృష్ణున కళ్లు హలికిం 4 జెచ్చెణు నన్న ం 

. ' ఛాశలతీమూనంగ నిడుదురు, గాక యటం చనిన వారిక మైకా కీ యొగిన్. ౧౭. 

~-ఇపుర్రి విప్పపత్నులు హరి కన్న మునుగొనిపోవుట. థతా- 

చ. శ్రుతిపుటవేయమై తనరం $ బొక్క_వుంజి త్రము లామవాత్మువె 
సతతము నిప్పియుండుటను స్థ జక్కిని జూడంగం గాంతునొందుచు౯ 

హీతకరతచ్చరిత్రముల 1 నెప్పుడు వీనుల విందుగా౭గ స 

.మృతముగ నాలకించుచును $ మాధన్రు నే తలపోయుచు౯ా దమిన్. ౧౭౮4 1429 

క. సమయము? బుచ్చెడు భ_కిర,తమనీవలుగాన నందశతనయుండు తవముయా 

శ్రుమపరిసరమును జేరుట్క ప్రమదంబున నాలకించి $ రభసం బలరన్ ౧౮ 1429 

సీ, స్వాదుతమంబయిశభ మ్యభోజ్యము లనియును లేవ్యా చోప్యంబుకలనియు౭గీ ర్తి 
గాంచిన 'యావాోరీకమ్రవ స్తువులను భాజనంబులయందుం $ బరమభ క్రి 

నునిచి వానిని గొని $ యువిదలందలు నదు లంబుశరాశిని గన $ నరుగునట్లు 

పద్దు తై ళ్యర్యసత్సంప త్తిగల్లి యత్యు_తృమన్లో కాఖ్యశనొంది భక 

తే. తత్పరుం డగు శ్రీకృష్ణుటై వతమును, గనంగంబోయిరి; చిర కాలమునకు నీళ 

దర్శనం బబ్బె ననెడు సంతసము పొంగ్క బరిమితిని మించి మదిభ _ క్లిీగవరిశవిల్ల. 

మ. చిరకాలంబుగం దచ్చరిత్రముల సంశనిద్ధాత్మలకా వించు శ్రీ 
' హరినే నెమ్మదిం గాంచుచున్న గుణగ 1ణ్యల్ గాన వారట్లు పో 

యిరి భి యబంధు,శ్రాతృసుతు లెం లే నిబ్పిన౯ నిల్వ కా 

తురత౯ా శై వలినీతటంబునకు శ్రీీదుకా ము_క్తిదుం జూడంగన్. ౨౦ 1431 

క. రుచిరాశోక మహీరుహ్క నిచయాంచ న్న వకిసలయానివహాంచిత సా 
ధుచరిత్ర, భూషిత వనం, బచటకా వెలయంగ నందు $ నాద్భతివిరాణున్, 2Oy 

క. బలదేవుడు గోపాలకు, లెలమిం దనుంగొ్ ల్వ నొప్పు $ నీశథుని గని రం 

తులు; శ్యామవర్ల దేవాని, సులలిత హీమాంబరై క $ శోభితమధ్యున్. ౨౧ 

సీ వనమాల ధరియించి 1 బర్హ్హమండితుండయి థాతుప్రవాళముల్ $ తనువునందు 

భూపషణంబులుగాంగం $ బొలయ నటాకృతి వేషంబు తనరంగం1 బ్రియవయస్యు 

నంకంబుపయి నొక్క_4హా_స్టంబు నునిచి యితరకరంబున ఫుల్ల సరనీజంబుం6 

ద్రైప్పుచుం జెవిని నిం్భదీవరంబొప్పంగ గండస్థలంబులం శ గ్యమ్రతరము 

లే. వైనముంగురు లొలయంగ 1 నాననార, విందమున నుస్మీతం బొగిం $ జిందులాడ 
నలరు సర్వజన ప్రియు $ నబ్బనయను, హరిని గాంచిరి ఫూంబోండు + లాదరమున, 

క. మునుపే హరియుత్క_ర్ష ములను టెక్కు. తెజంగులం జెవ్టఠలకు విందుగ నే 
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. వినియున్న వారు గావున, మనములు హారిచరణయుగభికమగ్న ము లగుటన్. ౨౨ 

'చ. హరిం గనినంత నె స్వనయనాంతరమార్షమునుండి లోనికిం 

బరలగిడునట్లు చెసి యట 4 వాంఛయుందిఅంగ నేకభావత౯ా 

గర మనుర క్షి గాంచి చిరళకాలపవుందావము వెగపాయుచుకా 

బరమముదంబు గాంచి రడె $ భ క్షిఫలంబగు రాజచం దృమా! 93 1436 

ఆ. అల సుషుప్తి విసా ఫశ యగు వాజ్లాంగని యహం, కారవృత్తు "లెటువిశకారములను 

వదలు నళ్లు గాంచి 4 వారిజనెత్రునిం దన్మయత్వ మొంది $ తనరి రపుడు. ౨౩ 

లే, ఎల్ల యాశళ్ లుమాని స ర్వేశుసర్వ 

దర్శనుని నమ్ముకుందుని $ దనరు వెిడ్క_6 

గనలంబోయిరి కాన్రనం 1 గాంతలతమి 

'వెఫ్హిదం బాత, నెజ్ంగి తక త్రియముగోరి, ౨౨౩౮ 1439 

చ, స్రీతము ముఖాంబుజాతమునం $ జిందులు ద్రొకఃగ నిట్టు పల్కె న 

న్య తులు నదృష్టముంగలుగు $ నూనినులౌటను స్వాగతంబు రం 

డు; తమిని గగారుచుండుండు విశనూతనకార్య మొకండు గల్లునే 

ని తగ నొనర్చువాండ, నను 1 నమ్మని జూడంగ నచ్చినారుగా. ౨౦౪ 149 

క. బ్తది విాావంటికృతాత్త్మ లృకుం దగుకొ; స్వార్థము నెలుంగు $ గుళలులు తనముగం 

"బం దలంపం బ్రియుండని చెప్పందగిన సాయందుం దమస్వ+భావము లొవ్బన్. 

ఆ. తగ ఫలాఖిసంధి + విగతముగా నిరం తరముగను జెలంగం $ దగినభ క్షి, 

నెబివుదురు నితాంతశనిశ్చితమతులార! వినుడు మజొకమాట 1 వీను లలర. ౨౬ 

క. మనసును బుద్ధి ప్రాణము, లనూనభాగ్యంబు నాత్మశయ ట్లంగనయుకా 

దనయులు యత్సీంపర్క_ం0,బున మిక్కిల (ప్రి యములగునోొ $ బుద్ధిం దలంవన్ , ౨౬౪ 

తే, అట్టి నాకంబ నెవ్వ(డౌ $ నవనిం బ్రియుడు? 
కావుననె మిరు కృతకృత్య + లై వజలిత 

రిటకువచ్చిన పనియయ్యు; $$ నెలమి నన్ను 

గనుట నిశ మోర లేగుండు $ కృతుధరణికి, ౨౭ 1443 

సీ, మావపతుల్ యోగులు 1 మేదినీడివిజులు గార్హ్లస్థ వ్రిథధర్మంబుం 9 గడయగిచక్కం 

నడపుచుందురు; తోడగనడుచుచు మోరుండ నిపుడు పూనిన సత్ర, $ మెల్ల భంగి 

నిర్విఘ్నముగ సాగ 1 నెమ్మది నెంచిన వారు గావ్రనం దొడు1 విరరునూప 
వలయు; నా విని విప కు ప్రగభార్యలు వల్కిరి సర్వలో శే కథ! యూ యా1చందమునను 

తే, బరుషములం బల్క_కుముు; నాదు 4 భ కుం జెవుడు 

చెడ(డు మరలను బుట్టం డీ మతి నటన్న 
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యుష్ము దాజ్ఞ కు సత్యంబు ఏ నూంతగాగం J 

జేయుమా చి త్తగింపుమా 4 మా యవస్థ. ౨౮ 1444 

. వనరుహానే శ్ర! మేము పీ ప్రీయీబంధుజనంబుల వీడి నేవచే 

యను మది[ోరి శాలినమ$హార్ష మలభ్యాము స స త్తవఃఫలం 

“బునయి వెలంగు నాతులసీశవూూసలదండను గెశ పాళథమం 

దును ధరియింవ నీదుపద$తో యజమూలము నాశ్ర్రయింపంగన్ . ౨౮౪ 14405 

. అరుబెంచితి మి త్తటి నో, యరిషడ్వనర్రాంత కా! మీవాత్తక! మేముం 

ద్వరపడి విడిచియె వచ్చితి మురుతరభవదీయపాదక$యుగములం గొలువన్. ౨౯ 

. కనుకనె మమ్లు మాపతులు $ గాదిలితండ్రు, లు భ్రాతృ బా ంధమన్రల్ 

తనయసుహృన్ని కాయములు ఫే తప్పానరింపితి మంచు శై కొనకా 

''మనమున నూహచేయ రను4మాన మింకటికిం దక్కినట్టి బం 

మూ 

ధునికరముల్ మముం గొనంలగం $ దోడనె వూనుదురే తలంవుమా? sey 1147 

. భవదీయచరణ కమలముల వై చితిమి మామకతను $ లతలకా గృబ్లా! 

జవమునః గాన్రుము వేతొక్క ; సువిమలపద్ధతియె చేదు $ శ సో ధింవంగన్. వేం 

మాయభిమతమున్నను నీవే యని ప్రాళ్ళి హంగ విని $ కృష్ణుడు సతులా 

రా! యేల సంశయము? మి, మ్రాయెడ సీరావతులు తం డు $ లెల్ల సహృదయుల్, 

తనయులు బంధువులను లోక కనిచయ మమృత ంధసులును $ గరుణం జూడం 
గను దలతుర స్రీయంబును, గనయాలరు నాదునాజ్ఞం $ కొనియుంటన్ , 3౧ 

అనుమోదింతురు 1 మిము .నం, చనుమూనము' మానియుండు. $ డంగనలా రా! 
మనమున జక్కంగ నెంచిన, మనుజులయం గాంగసంగశమము సుంతైనన్. 3౧ 

. అను రాగమును బ్రితోనిని నెలకొల్పంగం జాలదు కల్లింప $ తుణమెయుండు 

నవి కాన నాయందు + బ్రవిమలమానసములనుంచుండ్కీ దానం $ గలుగునాత్త్మ 
శర్మ ము మజయునుశ కాళ్వతంబగు ముక్తి నొ దంనార్చు నానసేవీయును గనుక ని 
యచిర కాలముసయంచె ననుంబొంద6 గలరు, విశే శవంబు1 వలని ఫలము 

, దెలిపెద వినుండు నావగు $ దివ్యుకథ ల 
వినుట ననులాంచుటయు థ్యానీమును మదీయ 

సంకీ _ర్హనమ్లు నీనంగం దగిన; 
విదియె నాయందు భావంబు 4 నెనగంజేయు. 3౨ 1452 

క. కావున నాపై మిక్కిలి భావంబుల నుంచి పొండు $ వ _స స్ర్రంబులకు౯ 

చ, 

వేవేగ మికు బాధిల్కు గావించెడువార లందు 4 గలుగరు సుండీ! 3౨ 14098 
అని వనమాలి యాజ్ఞనిడ $ నామునివత్నులు యజ్ఞ జ్ఞ వాటముం 
గనం జని రీశ్వురాజ్ఞ గడలయక౯ా ధరియించి కిరంబులందు నం 



ఆద.) చదళమస్క 0ధ ము, 173 

గనలను గాంచి తత్సతులు (3 గాదిలిచుట్రము లించుకే ననూ 

యను గన, రిద్ది తప్పనుచు $ నాత్మందలంపరు, కృష్టునాజ్ఞ చెన్. 33y. . 1464 

ఉ. అంతియకాక ప్రీతిమెయి + నాసతులం దగంగూడి సత్రమ 
త్యంతవిధి౯ ముగించి పరమాత్మకు దృప్పియినర్చి; రప్పుడ 
క్కాంతలయందు నొక్క_తుక $ గాఢతరం బగుభ క్రిం బొవు చో 

గాంతు నిరోధముం గనినీకారణముం దను నేం నార్హయె. 33౪ 1405 

క, మును విన్న చరితములనే, మననముచేయుచును గృష్లుగమానసపద్యం 
బున భ్యానించుచు జేయంగను జాలమి నేమి వగప్రు] గదిరినమదితోన్. 36 

లే. వదలెం గర్లానుబంథవౌ 1 వవువు నై, హరినిదర్శింపంగాం జాల$నై తి ననెడు 
. చింతతో నంత గోవిందుల జే ౭ సాధ్వి భ_క్రిభావంబు శ్రేఘ్రమాఫల మిడుంగద, 

క. లోశేశుండు గోవిందుం, డా కాంతలు తెచ్చినట్రి + యన్నము వూతం 

బై కమనీయంబై తగి మయొకరణి౯ లోవలేశశహినముం గుడివన్. 36౮6 14506 

ఆ. అదిచతుర్విధముగ $ నలరారుగోవకులకును చెట్టి తృప్తులనుగం చేస్ 

తాను దృప్పిమిాజం $ దమి భుజించెను ఛ_క్రినహతమౌాట మిగులేసరస మగుట. 

వ లిలామానుపవి గ పాం డై లలీ మానవులగణము 1 నాదృతిమిణం 

“గా లత్యుంబుగం గొనినటు, లోలికా వ _ర్టించుచుకా మహోద్యమముల చెన్ 

క. నరలోకవిడంబన మి, కరణిం ఛై కొనె నటంచుం $ గనంబజుచుచు శ్ 

వరుండట రూవంబున వ్యాక్చరితంబుల 'ధనుగోమవసాధ్వీమణులన్. se 140.1 

క. అనురంజింవం జేయుచు, వనమున విహరించె నంత $ బాడబు లటువూ 

నినసత్ర యాగమును విధి నొనరిచి మానవళరిర $ మూనిన హరినిన్. 3౩౬౪ 

. బలబెవుని౯ జ్ఞానపాటవంబున నస స్మరియించి యాజగ$ద్వరుల యాచ్చ 
నాదరింవక గొప్పకయపం"థ మొనరంచితమి గదాయనుచు నత్మవృత్వష్ట 
మనసులై వార లీమానుషరూపులు మనుజులయాఇార॥గమును దలంచి 

యాచింప విన మైతి $ మంతియగాక యలౌకకం బగుభ క్రి 1 లలనలకును 

తె, సర్వరతుకువై నుంటలజూనలవ లెం దమరు భ కులు కాకుంటం $ దలంచి తలంచి 

యెంతో "సంతావ మందుచుశనింళందలంపవు, నేమిగతియంచుం గుందుచు$ నెలమిమాని. 

క. జననీజనకులు శుచివ్భ్క_త్తిని బొల్చినవార లౌట 1 దీపించెడిపా 
వనతం గల్లినజన్లం, బనంబడు శె “క్లంబనంగ 1 నడి మన కమరెన్. 3౮ 1464 

ee 

మా 
. ఉవనయనంబన 1 నొవ్చుసంస్కారము "చెత సావి త్ర విఖ్య్యాతజన్ల 

మలవడియెను మన 4 కదిగాక బేవదీళూరూవముననె దై త్యం అనంగ 

దగినజన్మము గ శ్రోనుగద యీమూండును గలిగినఫల మేమిశగలి ౫? నవ్వి 
యేటికి? బ్రహూచ ర్యేష్టవ్రతం, బది నిష్ఫలం బే కద? 4 నిర్మలతర 



| 

శ్రీ 174 తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

తే. విద్యయిద వ్యర్థ మే, బవాు$వేదితయును, గాల్బనే? కులమేటికి? $ గర్శములును 

విఫలములె దతుతయు నేల?;విష్ణుమూర్రివిముఖుల మె మైతి మిం కేల వెణ్ణితవము. 

క, హరిమాయ యెట్టి యోగ్కీశ్వరు లై నను వారిమోాహేవళులకొా చేయుకా 

బరికింప సత్యమిది యా, నొరులకుం జెప్పంగ నేర్చ[యును ద్విజులము నై. 3౯౪ 

క్ర. మన శేమార్లము 'వేమంబునుగూర్చునా యనుచు నెన్నతబూనుటలో నిం 
తనరాని మోహా మొందిల్కొ మనుతావంబిల జరగిశనట్టి వనికి నై. ఈం 1467 

క, నారీమణులకుం గూడా, వారిజపత్రైయునందు $ భక్షి యవధిలే 

కీరీతిం గ లై జగదా,ఛారుండని యెట్ంగి రిదియె్సశతలయం దగినడా. రంళ 1463 

*ఆ. ఆదురంతభావ 4 మనునదియే గృహృములను మృత్యు పాళకములను 'జెండి 

వైచె విప్ర్రలార! 9 యాచమత్కృతిగనుం డింతకంచుం జిత ఫ మేమిక లదు. 

చ. అతివలు వీరలౌట మనీయట్లు ద్విజాతితనొంద6 జేయుసం 
_ సృతియును లేదు సద్దురునవ్రగనింట నివాసము చేయునట్టి వ 

ద్ధతియును "లేదు; సత్తవముం 4 దారొగి సల్పువిధుల్ తలంవ లే; 
వతులితమైన బ్రహూనిషశయంబగు చర్చయు లేదు భూడంగన్. కంత 1470 

క్, తను బాహ్యాభ్యంతరశ్ ,ధన మొనరించుటయు లేదు 4 తగుకాలములం 
దును సంధోోపాసనముఖ, వినియతకర్శ ములు లేను + విధిహితములుగన్. ఈ౨ 

క. ఇవియెల్లను 'లేకుండియుం బవిత్ర సచ్చరితుం డగుచు 1 భవ్యతమయళ 
కృవిదీపితుం డై యోగం, ద్రవరుం డై తనరుచక్రధరునివయిం గడున్. ౮౨౪ 

క. అనుపమభ క్రి చెలంగంగం దనరారిరి సంస్కరణవిశథానంబునం బా 

వనులమయియుండియుక భ, క్లిని బానితి మింతకం'టె 4 దీనతగలటబి? ౪3 1478 

ను. భ వనాస. క్రిం బ్రైమాదముం బొరన్ స్వగస్వ వే.మకృత్కార్యమం 

దవథానం బనలేశ మూఢ్డులముగా నైనట్రియస్త్మద్విజూ 
తివర శ్రేణికి సాధుసద్దతియన౯ $ దీపించు శ్రీ కృష్ణు డి 
యవనిం బుట్టి సమ_స్తభర్మముల నోయ్యుంబొప్పం బాలించుచున్. ౪3౩4 1474 

క, కరుణానీరధి గావున, నిరుపషమగోపాలవాక్యశనికరమ్లున సం 
స్మరణము గల్లం జేసెను, బరికింప౭ంగం జిత్రమిట్టి $ పాటీది కలదే? 6౪ 1475 

-_ ee 
వర తారణం బె స్వఫ లమంచుం దలహడ యేని వైవల్యాదోమాననియ 
పదముల ఆన్నంగం $ బ్రభువయి సంపూర్ణ కాము౭డై తగినట్టి + కాంచనాంబ 
రునకు లో కాధినాగథునకు ననీశుల మగుమనతోం గల్లథదగిన కార్య 
మేమిగల్డును? మది నెన్నంగా భగవంతునకు నియ్యది విడంబ$నం చె యగును; 

తే, శ్రీనితంబిని యెల్లరం $ జేరమాని, యెవనివదపద్తసంస్పర్శ $ మెదను గోరి 
శ ''దురంతభావంయో ఒవిధ్యన్థ ృర్యుపాశాక గృవాభిధాక ” అని మూలము 



౨'.] దశ మస్క్మ_ం౦ంధము, [75 

సవాజచాంచల్యిదోన వీనసరముమాాని, నేవ శోయునొ యట్టిండా $ 4 పతికిని, శ్రీ 
క, పరులను యాచించుట యన్క నరులను మోహింపంచేయు 4 నై జమె యనగా 

బరమౌార్థ మగును; భూసుర, వరులారా! దేశ కాల 4 వస్తువు లెల్లన్, ౪౬ 1477 

ఆ. మం తృత్రంత్రములును ఏ మజియు బుత్విజులును 

పహుుతవవాుండు 'దెవవితతిధర్మ 

యాగములును దగినయజవమానుండును యన్న 

యములొ యట్టి దెవతాధిపతియు. ౮౭ 1478 

సీ. అట్టి యోగీళ్వరు 4 లందు త్తముడు నగు శ్రీమహావిష్ణువే $ మతిని యదుకు 
లమున జనించె నంచుమును వింటిమి కాని తెలియక పోతి మి? త్రెబంగు నకట! 

మొంతమూఢుల మొ యా+వంతయు నవ్విషయము స్మరింపగంజూల $ మైన నొక్క 
తెబుంగును దలంయ, మ+దినిహాక్ష ముదయించు భ_క్షిచేం బర మేళశు[/బరముగొటిచి 

ఆ. యతనికరుణ వడయుశనట్టి యంగన లెల్ల, మనకుం బత్ను ఖై ర $ ఘనముదంబు 

నొందవలదె? యెవరిశయురుతరభ _క్షిచ్కే నచలభ క్రి మనకు 5 నిచటం గుదిరె.రణ 

క, ప్రతిహతము లేని మేథా,న్నితునకు భగవంతునకును 1 విష్ణువునకు నీ 

శతందగు మాన్యునకు నమ, స్కృతు లివె యజ్ఞానదోవ 4 మెల్ల నశింపన్ .ర౯౪ 

తే. ఎవనిమాయావిమోహంబ 1 టెల్లచిత్తములం గలంచెనొ యదజ్దానభూరికర్మ 
మార్ణములను భ్ర మించుచు$మార్పు లేక,యున్న వారము కరుణింవు?వూమహాత్మ! 

క. తనమాయ మోహమందం,గను జేయంగ నాత్మ లెట్లం $ గలంతంగన నా 

తనిసుప్రభావ మెటుంగం, గనుజాలని తప్పు మాది $ కల దిచ్చోటన్. ౫౦౪ 

క. పరముం డాద్యు(డు సర్వేశ రుం డాకృష్ణుండు తప్పు 4 బాటింపక మ 

మ్థురుకరుణం గాచుంగా క్కి త్సరుణంబున ననుచు వి ప్రగతక్ల్ణజు 'లెల్లన్. ౫౧ 1188 

ఆ. తలంచుకొనుచు హరిని ) దర్శింపం గోరుచు, నుండి రంతేకాని యుగ కంస 

భయము నొందియుంట 1 స్వస్థానమును వీడి, కదలంజాలరై రి 5 కాలగతిని. ౫౨9 

a న 

బరువదినాల్లనయ థ్యాయ ము. 

అరి కృష్ణుం డిం దృయాగమువలదని సోవర్థ నపర్వతోత్సవమును జేయుం చుట. తా 

చ. [అని వచియించి ఈోూగివరుం 1 డౌ శుకుం డాజననాయకో_త్తముం 
గని తరువాతి శ్రీవారి నిగకామ మనోహర సచ్చరి త్రము౯ 

విను మది చాలసంతేసము 1 వింతయుం గన్సడం౭జేయు] నవ్వలక్ 
వనజదశళొయుం డందు బలశభ ద్రుననిగాడి నసీంచె వేడ్కతోన్. | 1485 
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చ. ఒకపరి యిందు (వార్చి ప్రియ మొప్పంగ యాగముచేయః బూని గో 

వకు లొగిం దత్స)యత్న ముల $ బాగుగంజేయుచునుండం గాంచె నా 

తే తకు 'సకల్గంబు గానంబడుం $ చాన సమ_స్తమునందునుండు య 

క్నకలికు శై లె ననోవకుల 1 శత్రత్క_)తు యత్న మెటుంగంజాలంచే. ౧ 1456 

క. ఐనం దా భగవంతుండె మైన నటే మెలుంగనట్టు + లత్యంతము మా 
యానియతి మించి వినయముం బూనుచు నృద్ధులగు నందథముఖ్యులవలనన్ . ౨ 

క. ఆవింత యత్నములనే, తా వినగా నెంచి తనదు $ తం డ్రి ౦ గని యో 

"దేవా! యేమో 'స సం త్ మ్స మోవేళం గలిగా మోకు $ నెముధబడదుసూ. DU 

చ. తలయ బ్ర ఆయోూజనంబు రహితంబుగ నున్న ప్రయత్న మేదియేః 
గలుగదు? యజ్ఞ మేదయినం $ గావలె నంచుం 7 దలంతు దానికే ' 

ఫలమొి, య దెవ్వారింగుటిచి ఫ్ వ్యముగా నొొనరింపనౌనొ? యి 

ముల నెవం చేమి కార్యమును 1 బూని ఫలింవలగం జేయువాం డొకో, 3 1489 

క్ష వపాధనముల దాని నెటో సాధించుట 1 వచింవు + మోజనకా? నేం 
డీసాధ్యవిషయ మును వినం గా సమధికకామ మలరెతగా నామదిలోన్. 34 

నీ. సరము స్వాత గా శ సతతంబుగాంచెడు సాధువులకు నొక్కచందమునను 
గోవ్యముగా నుంచుశకొనందగు వనియుండ; 'చెట్టనంగా సర్వ మెన్న నాత్మ 

గాం దలంచుమనీషళగలవారు గాన్రున స్వపరదృ్టియె లేక (1 సతతముందు; 
రట్టివారికి ధ్ర (త్రుశవన మి త్రుడన నుదాసీనుం డనంబడు $ మాననవ్రండు 

తై, శేకయుండును వారి 0 హరణిని, దాంవండగు కార్యముండును?$దం డ్రి డి! భేద 
దర్శనుల కుదానీనుండు 1 దస్వ్యురీతి, విడువందగు. గాని సుహృదుం ఊోవిధిగ న 

క. తనసాటివాండు సుహృదుం,డని చెప్పంబడును గాన $4 నతనికిం జెప్పం (గును? 
గను రానిదేది యుండు? గ్కుజనులును సుహృదులకుం జెప్పథజను నేదేనిన్, ౨ >% 

చ. జనులొగి సాధుమానసుల + సంగతి బల్మఅుప్ర, వ శ్న చేసి చ 

క్కని వగుకర్మజాలములం $ గక్కు_నం చేయుము; రజ్ఞా లీవిధిం 
గనుంగొనలేక న్వేచ్చగను ॥ గ్ కదంబము చేయువారు స సు 
ము; నిజ మిదాను విజ్ఞులకుః $ బేల గర్భము సిద్ధినొం దెడున్. ౪౬ 148 

ఆ. మతి యవిజ్ఞులకును $ మంచికర, ములైన్క ఫలము నీయకుండతగలవు జనక! 
చింత చేయలా విశేష మాయె కర్మ ములను చేయుటందుం $ దలంపు మీన. 

మ. జనకా! మో రిటుచేయంబూనిన శ్రియాోసంయోగ మెచ్చోటనై 
నను శాస్త్రంభులం జక్క నారసి సుహ్చాగన్నా థుల్ సరే చేయనా 
x “తదళ్ళిజ్ఞోవి భగన్లాకా సర్వాత్రా సర్వదర్శనః” ఆని మూలము, 
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నని పల్క_౦ బొనరింవం బూనినడొ? లోశకాచారమే ముఖ్య మం 
చును గ్రుడ్జెద్దొగి. జెనుచాచ్చె నను నా! చొ ప్పావ్చంగా ని త్తణీన్, ౭ 1495 

క. .ఒనరింపం బూనినదొ? నాకును చెల్బుము వినం నేడు 5 కోరికపు క్టై౯ా 
జనకా! యని పృశ్ని ౦వ, విని నందుం డిట్లు బానిశవిధ మెణిగించెన్. ౭ 1496 

న్స్; న. పర్టన్యుం డనంబడు 4 భగవంతుం డింద్రుం డీతం త్రంబునకు నధి? దై వతమగు; 
నాయిం ద్రునకు నెన్న 1 నాత్మ మూర్తులు ఎమేసుము'త యని చెవ్పంగ 'గబోలుంజొమ్ము; 
ఘనము లయ్యవి తదాోజ్ఞ ను నౌదలలః దాల్చి ప్రాణికోటికి నెలల బ బ్రణయదమయి 
జీవనంబునునయిం$ చెలలపనయ్యమృతంబుం గురియుచుండెడుం . గానగగారి రితనయ 

తే. యట్టి మేఘంబులకు విభుం? డగుచు ముజ్జ 

గమ్ములను సీళ్వరుం డగూఘును మహా వాంద్రు, 

నాలం డిచ్చినజలముల1+1నైన ద ద్రువ 

ములను గ్రతువులం జబూజింవం శ దలంచితి మిటు. ౯ 1497 

క్, ఇతరులు మానవులును బ,ద్ధతి దీనినె వూని చేయఠదలంతురు కృష్ణా! 
యతి ధర్భ్యమర్థ కామము, లతిశయముగ సిద్ధిం బొందు $ నట్లుగ నింద్రున్. ౯ 

క్ల ర్ల క్రతువుల యజించి సస్య వ, 0) తతి౯ ఇష్టంబుం గొనుచు 3 బ్రైదుకుకొొలుకు ను 

చ తిమాటు వాడుకొందురు, బ్రతు కన్నది కలుగుంగాదె1 వర్ష ము చేతన్. ౯౮ 

క. వినుము త్రీవర్లంబులం నల్తను నె నిడు పురుషులందుం + గడుఫలములనుం 
గనంచేనెడువాం డిం దూ జె తనయా! యౌాౌయిం. ద్రుకంజకె $ ధన్యుండుగ లంటే. 

చే. పరగ నృద్ధపరంపరా $ వొ వావృమైన 

యిం ద్రు సరాధనం బన న్య 

'ధర్శమును గామలోభ సాధ్షసములవల 

ననో మవా ద్వేషముననొ యే 4 మనుజుండేని. ౧౦౪ 1501 

క. పరికింపకయే వదలున్కొనరుం జాతం సాధుశోభ$నముం గాంచలో లేం 
డరయంగ నని నందుండు నితరులును బృందావ నై కళథాములు పల్క_న్. ౧౧ 

చ; విని పర మేళ్వరుండు వారి 1 వృత్రవిరోధికి గోవ మాత్తం గ 
బ్రను దగంజేయంబూని న జగకాంకుని నందునిగాంచి వల్కే_ ని 
టన; జగవుందుం గర్భ మున $ నన్నియు( బుట్టుచుం గర ర్మయుక్రిచే 

రన అయమందు నన్వియని గత త్త (విదుల్ "పలుకంగ నొవ్వుంగా? ౧౨ 1503 

నీ. బ్రవావరములయందు 4 నెనగొడు సుఖదఃఖభయములు మేవుము 1 స్వస్వకర్మ 
ములవేలనే కట్ట వెలనెడు; నితరులకర్మములకు ఫలకాండ మిచ్చు 
స్వరం డొళ్ళరుం $ జనలపనే నాతెండు కర్శక_ర్తశ ఫలీకల్పనంబు 

* “కర్మణా జాయే జంకు! కర్త వ వలీయ లే” ల మూలము, 
శాం-థోగ28 
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చేయున దేమేనిశచేయక యున్నట్టివానికి నీయంగం 4 బ్రభువుకాక 

లే, కర్శక_ర్పనె భ జియింవఠలేగాం దలంచుల గాదె ప్రాక్కర్మ వాసనా!క లనం గలుగు 

వాని దప్పింపం జాలనివాని నింద్రుం గర్మముల ననువర్చింవఠేగ ల్లువారు. ౧౮ 

క్, క్రృతువులమూలంబునం బూూజితునిగం జేయంగ నేల? 1 మీతిరచ్రాణులు క్ర 

రృతతి౯ వర్తించుచు ఫల్కతతి నొసగౌడు నీళు గొల్వగదగు నందువాకో?ం౧ర౪ 
క, సురపతి యీళ్వారుం డగంనే?, పురుషులు న్వియస్వభావీముల కనుగుణమై 

వరలాడు కర్మ వ్ర తతిక్కి నురవగు సుఖదుఃఖములను 4 నొందుచునుండకా. ౧౫ 

క. తనళ క్షి వాని ననుభన,మునకుం దేనీక యడ్డశముగ నిల్వంగం జా 

లని యాయనీళుం డగునిం, ద్రునితోం బనియేమి గలదొగళోయదు మదికి౯.౧౫ 

సీ. కర్మవాసనలకుం $ గడులొంగి చేహియుం దత్ప ఖావంబునే $ తానుబూన్కిి 
ననుసరించును, దేవీతాసురమానుషసహిత మె యున్న యాశజగము కర్త 

వాననలంచె తా $ వనీయించు, నటుగాని వస్తు వొక్క_టి లేదు స్ట వా స్తవ మిడి; 

కర్మముననేె చేపా 4 కాయంబుల ననేకవిధములందగు వాని 1 వేడ్క_ం గనుచు 
ఆ, వని వదలుచుండు;వై రి యుదానీనుం డ్రి మి త్ర డీశుం 4 డాత త్మగురును 

తలయం గర్మ మెయగుం $ దనకర, మొనరించు, వడు వూజ వేయశ$వలయు దాని. 

శవ తన శకెదివృ_్తి నిచ్చు నదె + దైవతమాంయ గద? జీవనంబు ని 
చ్చు నడియెయాట చై వతము 1 చొప్పున దానిని బూజనేయనా 
నని వ వచియిం శత్రు, పెద్దలు; మువాత్త క! యొవ్వండు వృత్తి నొక్క_దా 
నిని దగనా శ్రాయుంచి ఘనకనిర్వృతి: బొందుచు వెలువృ్త్ గ్రనిన్. ౧౮4 1509 

క. అనిళము భచంచుచుండునొ, తనవతి విడనాడి జూరుం 4 దమిం బొందు నసా 
ధ్యినిబోలి వాడు 'వేమంబునుగాంచండు జీవనదముం $ బూజింవమిచేకా, ౧౯ 

చ. శ్ తులం బరించి యను లకు $ జొవ్చడం జెప్పుచు శ్రూహూణుండు తా 
ల బెకుకల నొప్పు రాజుధరం 4 బాలన చేయుచు శివనంబు నొ 
క ెటలసన౯ా గణింవం దగు $ మ తరం బగు వా ర్త హేత'ే 
బ్రతుకలణ నర్షృమౌా, మజియుం 1 nn డీడ్యూల నేవచేతనే. ౨౦ 1511 

ఆ. వర్తనంబు చేయవలయు; వాణిజ్యగో, రతణములు కృషియు 4 రహి గపనీద 
మనంగ వార్త నాలూగగు ఛేదముల నొప్పునందు మనము జనక  యరసిచూాడ. 

నీ, అనిశము గోరశు 4 నవని జీవించెడువార; మిోవృత్తులు $ వరుస సహాజ 
ములుగ నున్నవి గాని యలయిం, ద్రు భ_క్తిచేం గొలుచుటవేతనే $ గలుగలేద్యు; 
సత్త (గుణంబు రజస్సు తమస్సని త్రి స గుణంబు నీయవి 4 తగ జగంబుం 
బుట్ట 'గారణము లీవుకా దం డ్రి! | యవ్వియే దానిలయమునకుం § దగును జిమ్ము 

ల్. ళ్ గ మే * “ఖంజసాయేనవ ్తేత జ్య 2 దైవకమ్"” అని మూలము, 
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ఆ. రజసుచేత నరులు $ ప్రమదలు నన|్యన్య,సంగతిం జెలంగ $ జగముగల్లు 
నంతెకాక దాన నావిర్భవించిన, జలదవం కులు వుఠకొలువంబడుచు. ౨౨ 

చ, జలధులయందు పహ్రాదినుల $ సంతతియందును బర్వత వ్ర జం 

బుల మణీ యొన్నియిని స్థలముఖ్యములందును వృష్టిగల్లు ని 
మ్థులం బ్రజ లెల్ల మేఘములమూలముగా రి దోకంగం జాలువా; 

లల సుర రాజక వతు మన 4 నేదియొ తెల్చుమ యిందు. జక్క._(గకా.౨౩5 16514 

క. అతం డో నరించెడు నయ్యుపుకృల యింత౧ముం గానరా దశబేవిధముననె; 

మతిం దలంప్రు నివాసంబులు, శీతం బురములు (గ్రాిమములును] నవ్యువిషయముల్. 

ఆ. గేహములును గాను $ క ర్రింవంబడుదుము, వననివాసుల మని 5 పర్వతైక 

వసతుల మని సతముభ వ్యాత్త "కా ! వనృవాసుఒమగు మనకు 1? బశువితతకి.౨ర 

క. మనలనె యా[శృయులనుగా, ననిశముభావించునట్టి 1 యవనీదివి జే 

శనికాయమునకుం బర్వతృమునకు౯- సంతుష్టి గలుగు$పాం'కు మఖంబు౯. ౨౮౪ 

క, ఆరంభింవందగు; సం,ఖారంబులు చేనతాధి$పాంకునకుం గాం 

గకారిచినట్టవి గలవుక,చా రాజూ ! వానితోవిశథానముమిోాటజిక్. ౨౫ 1518 

కై క క్రతువును దీని నొనమ్బుడు జతనం బలరారం బాయీసము సూవము న 

త్రేతరములగు వంటకముల్క, నతితరముగ సిద్ధప పటిప్ర్రుం ? డధ్వ్యరమున శై. DU 

నీ. గోధుమపిష్టము 1 గూర్చిన పక్కు_నిభము ట్రే నభయ్య ముల్" $ తగునవూవ 

ములు చక్కలమ్హులు ) మొదలగువానిని బచనము చేయంగతబనుప్పుం డందు 

లకుగాంగం బబ్హయలను గబ్దువయసుల నువయో+*గవణవుండ్; $ యుర్విసురుల 

బ్రహూవాదులం బిల్వోబంచి యగ్నులం జక్క పల్పునట్టుగంజేసి $ వితతభ క్ర 

తే ఛనుదహీణ లొసంయయ,; $ దివ్యు మూదు నమ్లు బహజవిధనీద్ధమ్లు 5 న్యాయ్యరీతి 
వారికిం బెట్టు, డింకను వాసుపీర, లనుచు 'యోజింవకయొ వ్రీతటోనందణకును. 

కస్ట శునకములకు శ్వావచులకుం, దనివారంగ నన్న మిడయగోలదగ్వుా; బతితుల కిం 
కనుగల్లు వారలకు నోదనముం బెట్టింపుం డింవుదళుకొ_త్తంగన్. ౨౭4 1921 

ప్ర ఢేనువులకుః దృ_ప్తిగం దృణ, దానము 'చేయింపు"; డళ్లై 4 ఛార్రీ ధ్రము నాం 

గా నిర్హలయశముం గని, ఛేనువులం బెంచునట్టి 1 దీనికీ బలినిన్ 324 1§22 

క. ఒసలసండు మారందటజు మ్యానసములు తృప్ప్యు త్సవము గగనం దగునళ్లే 
వెసం గుడిచి యమూల్యములగు, వననంబులం గట్టి సాధుశకవరభూపణముల్ీ . 

కీ. తనువుల ధరించి గందం,బున చేహము లలరుచుండ 5 భూసురులకు ఛే 
నునికరములకును గోన్కర్థనగిరి కగ్ను లకునుం బ్రశేదతీణము విధిన్. ౨౯ 1524 

కి. ఒనరింపుం డిద్ది గోవ, ర్థనగిరికి౯ా గోవులకును $  భరణీసురవ 
అభయం! ps అగా ₹ 1 అ 

శ “అశ్యుభ్యశ్చాశ్వ బాంణాల పతి లేభ్యోయథార్జ తక” అని మూలము, 



178 శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

చేయున టబేమేని) చేయక యున్న ట్లివానికి నీయంగం 4 బ్రభువుకాక 

తే, కర్శక రృనె ఛభజియింవథగాం దలంచుం గాదె ప్రాకర్మ వాసనా1కలనం గలుగు 

వాని దప్పింపం జూలనివాని నిందు ద్రం గర్భ ముర ననువ_ర్రింవగేగల్టువారు. ౧౮ 

క, క కృతువులమూలంబునం బూ, జతునగం చేయంగనేల! $ వతి ్రాణులు క్ర 

క తతి౯ా వ_ర్టించుచు ఫల్కతలి నొసలాడు నీళుం గొల్వరదగు నందువాకో?౧౪౯౪ 

క్ల సురవతి యోాశళ సం డగునే?, ప్రరుషులు స్వీయస్వభానోముల కనుగుణమై 

వరలగాడు కర్మ వ్ర తతికి నురవగు సుఖదుఃఖములను నొందుచునుండళ౯. 

క. తనళ .క్సి వాని 'ననుభన,మునకుం దేనీక్ర యడ్డశముగ నిలయం జా 

లని యాయనీశుం డగునిం దు నితో బనియేమి గలనొగతోయుదు మదికీకా.౧౫ 

స్, కర్త వాసనలకు $ గడులొంగి బేహియుం దత్స (భావంబునే $ శానుబూన్కి_ 

ననుసరించును, 'దేవతాసురనూనువసహిత మె యున్న యీశజగము కదు డా 

వాసనలంచె తా 1 వనీయించు; నటుగాని వ స్తు వొక్క_టితేదు $ వా స్టవ మిని; 

కర్యముననె దేహి 4 కాయంబుల ననేకవిధములందగు వాని 4 వేడ్క గనుచు 

ఆ. వాని వదలుచుండు;వై రి యుచాననుండ ఛై మి తుం 4 వీ్చుం $ డాత్త గసగుసు 

తలం గర్భ మెయగుం$ దనకర్శ మొనరించు, వాయు వజ" చేయనే సలయు దని 

శ తన శెదివృ_త్తి నిచ్చు నదె 1 చై వతమాం గద? జీవనయబు ని 
చ్చు నదియెయాట చై వతము 4 చొప్పున దానిని బూజనేయనౌ 
నని వచియిం,తు పెద్దలు; మీవోత్మక ! యెవ్వండు వృత్తి నొక్క_దా wy 
నిని దగనాశ్రయుంచి * సఘుసకనిర్భ్భతిః బొందుచు 'పేలువృత్తీనిన్. nosy 1800 

క. అనిళము భజించుచుండునొ తనవతి విడనాడి జూరుం + దమిం బొందు నసా 
ధ్వినిబోలి వాండు శేమం, బునుగాంచండు జీవనదము6 4 బూజింకమి"డేకా, ౧౯ 

చ. శ్ తులం బఠించి యన్యులకుం + జొవ్చడంజెన్చుచు ట్రాహాణుండు తా 
బ్ర, ఏకుక నొవ్వు; రాజుధరం $ బాలనచేయుచు జీవనంబు నొ 
క కెటలునకా గణింవం దగు $ గ మ్రుతేరం బగు వా రవతనే 
బ్ర తుకల నర్ష్ల నూ; మజీయుం బాపజుం డీడ్యుల నేవచేతనే. ౨౦ T8511 

ఆ, వ్ _రొినంబు చేయశ$నలయు, వాణిజ్యగో, రతణములు కృషియు $ రహీం గుసీ 
మనంగ వార్త నాలయీగగు భేదముల నొవ్వ్చునందు మనము జనక 4 యరనీచూడ. 

. సీ. అనిశము గోరత్ 4 నవని జీవించెడువార; మిావృల్తులు $ వరుస సహాజ 
ములుగ నున్నవి గాని$ యలయింద్రు భ_క్తిచేం గొలుచుట చేతనే 4 గలుగేదు 

సత్త _త్హ్వగుణంబు రజస్సు తమస్సని త్రి క గుణంబు "ఖీయవి శ తగ జగంబుః 
బుట్టం గారణము లోనుకా దం, డి డ్రి ! యవ్వియే దానిలయమునకుం స్ దగును జమ్ము 

% గే ఖః “అంజసాయేనవర్తేక తబేవాన్యహి దై డైవకకు” అని మూలమ్లు, 
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ఆ. రజసుచేత నరులు $ వ్రవుదలు ననో్టన్య,సం గతిం జెలంగ $ జగముగట్లు 

నంతెకాక దాన 1 నావిర్భవించిన, జలదపం కులు వురోకొొలుహబడుచు. ౨౨ 

చ. జలధులయందు పోదినుల $ సంతతియందును బర్వత వ్ర, జం 

బుల మణ్ యెన్ని యని స్థలీముఖ్యము లందును వృష్టిగల్లు ని 

మ్థులం బ్రజ లెల్ల మేఘములమూలముగా (బ్రదుకంగం జాలువా; 
ల 

దల సురరాజకృత్య మన $4 నేదియొ తెల్బుమ యిందు. జక్కలకా.౨౨ 195]14 

క. అతం డొనరిం చెడు నయ్యుపుకృత యింతంమసుం గానరా దళ బేవిధమున నె; 

మతిం దలంవు నివాసంబులు, మలం బురములు ్రామములునునె సెవ్యువిషయనుల్ , 

ఆ. గేహములును గావు 1 కిర్చింంబడుదుముు వననివాసుల మని 5 పర్వతైక 
వనతుల మని సతముశ+ఖ న్యాత్మ కొ! వన,పానుఒంనుగు మనకు + బళువితతికి.౨ ౮ 

క, మనలనె య్యా యులనుగా, ననిశముభావించునట్టి $ యవనీదివి చే 

శ నికాయమునకుం బర్వతృమునకుక౯ సంతుష్టి గలుగుపాం'బ మఖంబు౯. ౨౦౮ 

క, ఆరంభింవందగు; సం,భఖారంబులు చేవతాధిశపాలకునకుం గాం 

గహారిచినట్టవి గలవుక,చా రాజా! పహానితో విశఛానమువిరాణుకొ. ౨౫ 1519 

కృతువును దీని నొనమ్పండు జతనం బలరారం బాయాీసనము నూవము న 

ట్రితరములగు వంటకముల, నతితరముగ సిద్దపజవు6 $ డధ్యరమున శై. ౨6 

సీ, గోధుమపిస్టము $ గూర్చిన వక్కునిధము బై నభ వయ్యముల్ + తగునవూప 

ములు చక్కలమ్హులు 5 మొదలగువానిని బచనము చయంగ ఠబనుపుక; డందు 

లకుగాంగం బట్లియ$లను గల్టువయనుల నుపఠరోంగవణపుండీ; 1 యుర్విసురుల 

బ్రహూవాదులం బిల్వబంచి యగ్నులం జక్క. పల్పునట్టుగంబేనీ * వితతభ క్ర 

తే సనుదదిణ లొసంగుండు; $ దివ్య మోద, నమ్మ బహువిధసీద్గన్లు $ న్యాయ్యరీతి 
వారికిం బెట్టుం డింకను 4 వాసుపీర, లనుచు షూ జింపకయొ ' ప్రీ తనందణకును, 

శక్ర, శునకము లకు శ్వ్వవచములకుం, ద దనివార6గ నన్న మిడంగలదగుం, బతితుల కిం 

కనుగల్లు వారలకు నో,దనముం 'బెట్టింపుం డింప్రోదళుఖొ త్తంగన్. ౨౭౮౪ 1921 

స్, భేనువ్రలకుం దృప్పిగం దృణ, దానము 'చయింవుగ; డి 1 థాత్రి, ఛ్రము నాం 

గా నిరలయళముం గని, "భీనువులం చెంచునట్టి 1 దీనికి బలినిన Feu 1522 

కి. ఒసంగుడు మారందటు మా,నసములు తృప్మ్వు తనము గగనం దగునళ్ల్లు 

వెస గుడిచి యమూల్యములగు, వసనంబులం గట్టి సాధు$వరభూవపణముల్ . 

. తనువుల ధరించి గందంబున చేహము లలరుచుండ + భూసురులకు ఖే 

నునికరములకును గోన్కర్ధనగిరి కగ్నులకునుం బ్ర, శదయీణము విధిన్. ౨౯ 1524 

ఫె, కి. ఒనరింపుం డిద్ది గోవ, ర్థనగిరికి౯ గోవులకును $  ధరణీసురన 

* “అ చ్యేభ్యశ్చాశ్వ వాంజాల పతి లేభ్యోయ థార్జ తొ అని మూలము, 
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క్ర, 

ర్థినికరమునకు౯ వవ్నాల్కకును నాకుం బ్రాయతిరం బశగుం దలపోయన్ ..౨౯౮| 

మతమిది నాదగు; మాస్కమతి గాంచునయేని దీని $ మానక “చయం 

జతనము చేయింవుండు స్క త్క తు వనంగా నిదియెసుమ్లు ప త్యస్టలియందున్ . 

రం కాలాత్తుండు ఛభగవంతుండు, బుతు నైనట్టి హారి సుప ర్వంద్రు వదం 

చేలీల ష నడంగు నట్టు లె యాలోచించియె 2 వచింప స నావాక్యంబున . 5 0౪1 1597 

క. వినిపింప నందముఖ్యులు, వి విని దానికా సాధువనుచు 4 పెడ్క_ం దలంచియ 

తై, 

ల - 

టొనరువ నెంచిరి మధుస్తూదనుం డేరీతిగ నొనర్పణథదగునం చననో. ౩౧ 16293 

అాబ్రచేయంగం దలంచి నం$దాదు లింద్ర, 

యాగమును జేయ నార్జి ంచినట్టి వస్తు 

వులనె గిరియజ్ఞ -మొనరింవం 4 బూని రంత 

గుధరవరమును వి్రు,లం $ గూర్చి విధిగ. ౨౧ ] 

. స్వ _స్తస్మ్యయనంబును శ జదివించి కార్భంబు లైల్లనొనర్చి ౨$య్యుడ ౬. బలని 

_, బర్వతమున కిచ్చి 3 పరతృణంబుల గోవులను దృ ప్ప ఉన యా+లనుబురస్క_ 

రించుకొనియె తద్దిశరికం బ్ర, దటీణ మొనరించి; నంది*పు 4 అంచితగత 

నెద్దుబండ్లను నెక్కి. $ యెంత మోదంబున నరుగ గోపికలు వమీహోర్ష భూప 

. ణములం దనువులు[గ్రా గాలంగ $ నమలకృష్ష్ణ 

పీర్యగీ ళం చాడుచు $ ద్విజులయాణశి 
షములం బడయుచు భూ్రవర్యమున 'కెలమి 

వలగొనుచు భ_క్రిఫావంబుం 4 చెటవి రపుడు. 36 లీపం 

. హరియు నవేతనంబయిన $ య డ్రియి దెట్లు బఠళా గ్రహించు నే 

కరణ నథీషఫ్టముల్ మనకుం ? “సాదన కచ్చు నటన్న శంక యు 

 త్తరుణమునందు గోవకవోతంసులకుం గలుగంగనిక మే 

నురుతరమై చెలంగునటు + లొక్క_టం పెంచి విచిత్ర తగన్, 3౮౪4 159] 

క, గిరిశే ఎంగ మువై6 జెలణసచ్చు ధరణీథర మైత నుచు. $ జాం బల్కు_చు నా 

వ, 

దరమున వా రిడుబలులక్, ద్వరగా ఛభత్సుంచె నేర్చు 4 బయలువడంగన్. 3౫ 

మజియు గోవకులనడువు నొక్కరుండుగా రూపమును ధరించి యాశా! గోపాల 
కులారా! యీచిత్రంబుం బరికంపుండు. _శోగోవర్భనాచలంబు మనయిచ్చినబలులం 
బరిగ్రహింపం దగ్ శరీరమును చాల్పీ మనల ససుగ్రహాంచినది. ఈధ రాథరంబు 

,. కామోరూవీ యగు. దీని నెవ్వరు వరిపహాసింతురో వారల సీయద్రి, వధించు. కాన 
మనకు మనగో ప య తతిక్ మేలుగలుగ నీవర్వతమునకు సమస్క_రంత మని పలుకుచు 

. గోపాలకవర్యురంగూడి బృహత్మా_యంబునం బర్భతరూపంబుననున్న తనశే 
నమస్కరించెను. వారు నశ్లే నధస్కరించిరి. వాసుబేవవ్రే ,రితులై భూధరంబును 
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గోవులను భరామరులను _గుణీంచినయామవోధ్న్గరంబును యథావిధి నొనరించి 

నందాదు లా శ్రీకృష్ణుంగూడి వ్ర జవురంబునకుంబోయిరి. 3౮ 1 రరర 

స్థ య్జూర్యనాలా 

బ్రరువదైదనయభ్వ్యాయ ము. 

అగ్రి ఇంద్రుడు వృష్రిగురియింప శ్రీకృష్ణుడు గోకులమును గాపాడుట. ఆ. 

క. అని వివరమ్హుగం జల్పుచు, జనపతివర్యునకు యోగికీస_ త్తముం డవలకా 

 వనజాతుని చరితంబును, వినిపింవ దలంచి వల్కె 4 వి_స్హృతభ కిన్. 18% 

చ. సురవతి తన్ను (నార్చి విధిశశో భితమార్లము నూని చేయు న 
థర మిటు లావంగాంబడంగ 4 దారుణకోవము నొంది కృష్ణుడే 

శరణమటంచు నమ్మి గతునాధ్వసు లై. యటునందముఖ్యు ల 

క్క_రణి నొనర్చి యనుచు $ గ్రక్కున నీళ్వరమానియాటచెన్. ౧ 1880 

చ. మనసు కలంగుచుండంగ సాము _సజగంబుల నంత మొందంగా 

నొనరుచు చుండువానిని మహ గ్య గత రాకృతి నొప్పుచున్న యా 

_ ఘనములం ట్యోత్సహీంచుచు న;శామరుడావిల మానసంబుతో 

ననియెను వింటిలేే యడవిశ్రయందు వసీం చెడు గోవకుల్ బళీ! ౨ 1586 
. శ్రీమదంబున నెంత 4 ఖీతని గర్వించిరి, సంవ_్హకములార! $ సాంద్రవిత్త 

" న్వమావాక్త నీ విగక్క_రణి నొప్పుంగాదె? మరు రిండౌ కృష్ణుని 5 మాటనమ్లు 

యతనియా శ్రయమున $ నమరేళ్వరుని నన్ను నవమానవజచి మనంగ వచ్చు 
నామమా త్రం ంబున 4 నౌకలనందగి కర్మ ముయంబు లై కార్య సాధ 

తే, నములు గాకయె మణి యద్నశఢములునై న 
యధ్వ రాభాసములను జచకీయంగం బూని 
తగిన య థ్యాత్మ విద్య ప+ోదలి భ వార్ల 

"వము దరింవలం బూనుచంకదముగ వీరు. ౮ "1537 

*క. నను విడిచి శాస్త్ర మోనిత్క ననువుగ( దగనట్లు మాటోలాడుచు నుంతై 

నను. నభిమానము లేకయె, తనశీళుత బయల్బ్పడంగం $ దగం గనయిడుచున్. 'రోళ 

క, ప్రతరుండు వంద్యుండు లేడను మత్ నూని యన మ్రుడగుచు $ మహి నవినీతుం 

డితండని 'చప్పంబడందగి యితరుండు తనకం'చి జ్ఞానికయే లేండనుచున్. ౮4 1589 

క. తానే కి డనం౧గెా సెగడుచు నజ్జుండితణడె 4 గద యను పేరుం 

చా నొండి బ బి హావిద్బవు, మానార్హ్యు డ్ ననెడునట్టమహి తార్గంబున్ . సో 1540 

క. తనవుది నెంచుచు జను లాగ, దను ౯ బండితమానియని సతంబు తలపాగా 
+ 

శల వాచాలం చాలిశం శ్రద్ధ మజ్ఞ్ఞం వండితమానినం, కృష్ణం మ ర్త ర్త ్రముప్మాళి శిత నోపామేచక్రు 

రద్రి, యమ్” అని మూలము. ఇందలినించాస్తుతి పద్యమునం జేర్చంబడినదని యె ఆుంగునది. 
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జనుచు౯ా మర్త్యుంయ తాన,య్యును బృహము నెనె యనెహూనూపహాం గనుచున్ 

స్త్, చరియించుకృష్ణునిం దమ్మ శళరణంబుగ నమ్మి గోవస త్తము అటు ని 

ర్లరవరు నన్ను దృణంబుగం బరికించుచు న ప్రియముగ 1 వ_ర్రించి రహో! ౫ 

చ. ధనమద మపి పొంగ నొరుం $ దము 'నటుంగంగ లేక స్రష్టు-చె 

తను దనువుల వివృద్రిగనం $ దమ ) 'యొటుంగనుజాల నట్రయిా 

యనుపమదుర ర, ఛాంధేల ధనాగతీగర్వ మడంగందేనీ గ్లో 

ధనము లయంబు గాంచెడువిగధంబు నొనన్పుడయు మోర తేపునన'. ౬ 1543 

మ, చను6 డో మేసుములార! నేను నిప్రుడే ) స్తం బేర మెంద్ర ంబు నా 

జను నై రావత మెక్కి పిర్యమున మింీచంజాల వేగంబునం 
జను భ్ _క్రిందగు నమ్హరుద్ర్దణము లస క్సార్శ ఏమందొప్చ నం 

దుని దక్కుంగలవారం జంపుటకు వోత్తుకా మందకు౯ వెన్కనే. ౭ 1544 

చ. అనియిటు లాజ్జ చయ జలీదావళ బంధన రాజి విప్పంగాం 

జని యట నందగోకులము 1 శ_క్టికినొప్పినరతీ సంతతం 
బును దగుశారలక౯ బెలంగి $ భూరిభయంకరభంగి నార్చుచుక 
చెనురుష నూని యెంతీయును $ వీడను గాంచగంజేనె నొళ్కటన. రా 185465 

న్స్, _స్తనయిత్నుసంతతి $ దారుణథ్వనిమిణ విద్యుత్స )తాననీ$వితత మెలజుయం 
దీ వ్ర వమూరుతవితుతి "పే ప్రెరితంబు లై జలదంబు లొక్క_ట 4 సలిలశిర్క 
రావళి గురియించు న్ నామందం ౭ పీడించి; _నంభంబులనుబి "లు 1 ; సతతేవర్ష 
ఛారలు గురియంగ $ థాత్రి, లి యంతయు జలమయముగాం గన్చ డకమటీయుసతిము 

తె. నున్న తంబును గన రాకకయుండ నొక్క, విధముగా సృష్టి థారలు 4 వెలయుచుంట 
మిక్కు_టంబుగ వాతంబు $ మించుచుంట, బశువు లెల్లను వడవడ + వడయశ సాగ. 

క, చలిబలిమిని నాముందను, గలగోవకులుం దదీయ+ కాంతలు శిశువు ల్" 
వలుభంగుల న్నార్చింగన్సి జలజాతుని వేండి రీపె 4 శరణం బనుచున్. ౧౧ 1547 

క. నిరతము జలఛారలు తృమ్హురవడిం వీడింవంగం దనశయులశీర్ష ములక 
గరము శళరిరంబుల చేత రేహాం గప్పుకొొని భీతి ద త్రజవడుచున్', ny 1543 

క. జలజాతుపాదమూలం,బుల నా శ్ర యములుగ నమికీపోయి మహోత్తా! 
కలుషభ్నూ!' శ కృష్ణా! జలజాసనవూజితాం ఘీ ;సరసీజ! దవా! ౦ 1549 a 

కే. జగముల కధినాథుండవు, భగవంతుండ వీవకావ వర మేశ్వోర! లో 
.కగణంబుల కెన్నంయ నీ వెగదా దికెక నంగ జూడు 4 మి త్త్ ట్రుజమున్ . 1550 

క దీనికి దిక్కన నీవ గానా నీకం'చె నెవడు 5 కాపాడునొ యీ 
దీనికా గువితుండై యిప్రు డానిక్టరవిభుంు మమ్ము నా రులCజేశ నెన్. ౧౩ 150] 

శే, భ _్రవళ్ళల! యాతని బాధనుండి, కావ దగుదువు నీవని 4 కడువడి నతి 
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దీనులై దిక్కులేక ప్రాగర్ణించి; రిట్లు, తనను 'వేంజెడువారలం $ గని వారియును. 
క. శిలలను వృష్ట్రిగ6 గురియయగ, జలదములకు నాజ్ఞ చేసి $ శతమఖుండే గో 

కులమును బాధించెడు నందలివారలు దిక్కులేక ౫ యా రులు నగుచున్. 
చ. తనుళరణంబు గోరిరని $ తప్పక యాయది యిందు "డా (౮ హాం 

బున నొనరించె నంచనియు 1 బుద్ధిం దలం చెను; సర్హ మిట్టు లు 

రని గురియంగం గాల మిది పెయివిధంబున నెంచ౭గాదోగా 

యనిలుడు తీవ్రరూవమున $ న్నార్సిని బెట్టడు మంద నద్దిరే! ౧౪౮ 1554 
క. కరకామయవర్ష ౦ బిటు, కురియంగా “పాతు వమిగశ$ కోరి తనకు న 

ధ్యరమును జేయం బూనంగం, ద్వర నద్ది విఘాత మగుటం $ దలంచి యతండే. 

క. నాకారణమున నయ్యది, చేకూరె నటంచు నెంచి శీఘ్టుమ మమ్తుం 
బోశార్చ నెంచి వర్ష ౦ బీకరణిం గురియంజేనె $ నేవముగు దీనన్? మః 1556 

క. దీనికిం దగు ప్రశివిధి. నికే ఫే నాయాత్త సృభావ 1 మేపారంగ నౌ 
నొ నన సాదేం చెద మతి, యీనిర్థ రపతియుం డా దిశగీశుండ ననుచున్. ౧౫ 

సీ. మూఢత్వమున గర్వమును నొంది శృమదమునం బెంవునొండె సీతని! ని; i 
వారలకుం గల్లు $ వసుమదతమమును నే నిస హరించెద' $ 1 నిద్దశ_కి క్త; 

మద్భక్తు కులకు సీళకమానిత్న మొకప్పదు కాన నయోీళ (రమాను లెల్ల 
సాధువు లెక్ఫ్ఫ్ర కాణజాలరు; సురలు మద్భ క్షు కులౌటను గరుూీవంబు వారి 

తే, కిట్టిదుండదు కలుగునయేని కర్మ 
వశమున దానికకొ మానభంగ మొకండె 

శాంతి కావించు నదియు శిశు యొుటులౌను? 

గర్వళాంతియె యగు నువకార మెవుడు. ౧౭ 1959 

చ. నను మదినమి సాయవడ 4 నన్నె సతంబును గోరుచుకా విభుం 
డని నను సత్యేళుద్ధిగ నిరంతర మెంచుచు నున్న గోకులం 

బును దగ నాప్రభౌనమునం 1 బూనికం గాజద నిద్ది యేనుబూ 
నిన వ్రతమాను గాదె యని) నిశ్చయ మొస్పంగం చేసీ యంతటన్. ౧౮ 155 pie 

ఆగ్రి గోవర్థన్నాద్రిని | శీ కీ కృష్ణం దుద్ధరిం చుట. థయా- 

చ. హారి పర మేళ్వరుండగుట 4 నాత తృవినిశ్చిత మెల్ల గోవకో 

త్క_రమున కప్పుడే అెలిపి $ కాంచన చేలుడు నీల'చే ధరా 

ధరమును బుట్టగొడ్డు నెదం + డ_త్తజినుందక బాలకుం డే 
కరణం బెకప్బీ తాల్చు నటుకమ్ర,క రాంగులిం దాళ్చి నేప్బనన్. ౧౯ 15640 

మ. వారియంతకొ జన కాదులంగని మవాహర్ష ౦బు పొంగళకొ వచిం 
= . లాం. ~ 

లోశకేశమాని నగాంమాఢ్యాద్ధరి షే శ్రీముదంతమః ఆని మూలము, 
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: చె రయంబొవ్బ్చల శ్రైలగ్రర్హమున 'నే?చింతల్ మదింజొన్న కి 

తరుణం బందున నోధనాన్వితముగా $ థై ర్యంబుమైం జొచ్చి .యా 

దరె మొప్పక్ వనీయింపుం డందు సుఖముం1దం గల్టుంజుండీ తగన్, ౨౦ 15661 

క, బని తల్లి కిం దం ట్రక్ గ్యోపనికాయంబునకుం చెల్లి స్ట వర మెళ్వరుం డి 

ట్రనివల్కె వారల లకు నె, 'మృనములల లసండియంబు + మూన్పెడుకోర్కిన్. ౨౦ 

*ఉ. చాలకుం డీతండౌనుగద 1 పర్వత మెా "వినురూపునం దగుం 

_ జాలునె దీనిం బట్టుకొన సత్యము సుంతకదా యటంచు శం 

కాలతం జి త్త సీనులం దశగం బ్రభవిల్ల (గం జేయంబోకుం డీ 

"శై లము శ్రేలనుండి దిగజాఆున్ యెన్నటిశైన నెంచినన్. ౨౦౪ 1563 

ఉ. భీతిని మాను డింకం చెను4వృష్టి యు గాలియు మిమ్ము "నేయంగా 

నేతటీనై నం జాలునొకొ 4 యెన్ని విధంబులనై న మి ముగి 
గాతును నిర్భయంబుగ నిరక౯ా బశువారముగడి యుండుం డీ 

+ భూతలమందు శ a] త్ మునుశబోలి గిరీం ద్ర మి దొప్పీ యుండెడున్. ౨౧ 1564 

చ: వనజదళామం డిట్టభయాభాపషులు వల్క_ంగ నూజడిప్లి గో 
వనికర మాత తగోధనము $ బాలురు నేవకులుం బురోహితుల్ 
మనముల శంకమాని శ్రత్రీమన్యుభయంబును బాసి బండ్లతో 
జని యలగ ర్రభాగము వీశాలముగా6 దగ జొచ్చి ర “శ్తటిన్. 9౨9 1565 

ఉ. ఆశలిదప్చి యన్న యిది 1 యాత్మ కుం దోయకయుండలా స సుఖం 
బేకరణిం గనంగ మదిశనించుక కోరక చిత్ర, మిద్ది యాం 

గా కని తన్ను గోవకని $ కాయము నంద్సుఖుల్. కనుంగొనకా 
శ్రీకలితుండు కృష్ణుండు విగజృంధితశ_కిని గేల న్యరిన్. ౨౨౪ 1566 

క, దినసక్ళక మొకయడుగా, నను బ బకళాన నున్నగా మనంబున నింత్రై 
నను "దలయకయే. ధరియించి నిలష; దే వెంద్రు, డి ట్ర్రోచిత్ర, ము గనుచున్. ౨౩ 

హరియోగమావాోత త్త మత్తణి వీతీంచి యతివిన్మీతుండయి 4 యాతే తృభూరి 
సంకల్ప మట్లు భ్రశస్టంబగు టారసీ గర్వముం బాపీ మేశఘముల నై 
మరలించె; నంత వేో్యగముమున మేఘంబులు కనబడ వయ్య భాకస్క._రుండుతోంచె 
వానయు నతిథయోీవాయువ్రు నుడిగను; దద్వ్యిషయం బుంచికథరణిభరముం( 

ecm 

ఆ. దాల్చియున్న క్రీనిీథానము శ్రీకృష్ణ, డందు నున్న గోషబ్బృందముం గని 
Fn వలిశె; ఇ గోవులాక $ లలనల బాలుర, గోధనమును 'వెంటంక గొనుచు నింక ..౨౫ 

ల “నత్రాస ఇవా వః శార్యోమద్యస్తా ద్వినిపొత చే, వాళవర్ల ర్ల భయే నాలం తత్రాణం విహితం. 
హి వ” "అని మూలము, F mr , ' ' “4 



౨౬.] దశమస్క 0ధము. 185 

క. చి త్తంబుల హ_త్తిన భయ, మి_త్తటీ దిగవిడిచి వెడలు $ డిటనుండి మహో 

దా_త్తమగు వాన యుడిగ మురుత్తును దనయంతం దీ వశతావము మానెన్. 

క. శై వలినులయం దుదకము, భావింప సల్పముగనె $ వర్వెడు నాలా 
గోవల్లభు మాటలు విని, షోవారముతోండ బాలోకులతోం గూడన్, ౨౬ 

క. ధనముల గృహోవకరణములను శోకటంబులను నించి 1 లలనలతో వృ 

దనికరములతో మెల్లనం జని రావివరంబునుండి 4 సంతేన మొప్పక్. ౨౭ 

ర్ పాం భగవంతుం డాభూ,ధరమును భూతంబు లెల్లం $$ దమింగనC బ్రభుతం 

బరంగం జేయుచు నెప్పటి, కరణి విలాసమున నిల్చెం 4 గని గోవకులుక్..౨౮ 1572 

భగవంతుని మవోప్ర+భావముల్ తలంచుచుం బరిరంభ ణాదుల 1 వత్సలత్వ 

మగపడం గావించి 1 యందటు నొకచోటం జేరియెంతయు సుఖోనీద్షింగనిరి; 
య 

గోవికల్ న్నేహంబుగూడిన చిత్తంబు లొవ్చంగా దధ్యతతోదకముల 
నర్చించుచుకా వృద్ధికనందునట్లుగ నాశిషము లిచ్చి; రంత. బ్రేగ[మమున నందుం 

తే. డల యశోదయు రోహిణి $ యలఘుబలుంయు 
పాపీయు: గాయగిటంజేర్చి న్నఫవాతిళ యత 

. మదులు కలంగంగ దవించిరి, దివమందు 

-సిద్ధగంధర్వచారణుల్ $ చెలగి సురలు. 3౦0౪ 1578 

క. సంతోషంబున సాధ్యులు, వింత యిదౌ ననుచు స్తుతులు 1 వివిధవిధుల న 

తృంతము గావించిరి మట్, వంతంబున వితులవానం: 4 బరలగించి రటకా. 3౧ 

న. శోంఖదుందుభి ప్రృముఖ వాద్యధ్వనులు మ్రోయించిరి. తుంబురు ప్రముఖగంధర్వ 
పతులు హరిం బాడిరి. గోవర్షనాచలంబు నుద్గరించి గోధనంబు గోవగణంబులం 

గాపాడి శ్రీకృష్ణుండు తనయం దనుర క్రులగుగోవకులు నలుంగడలంగొలిచిరాంగా 
బలదేన్రుంగూడి వ్రజంబున కరిగె. ఇట్టి యమానుపషకృత్యంబుల నొనరించిన 
శ్రీవహారిచరితంబులం బాటలుగా బాడుచు గోపాంగనామణు లమ్ముకుందుని 

హృదయారవిందంబుల నిడుకొని స్మరించుచు మందకుం జనిరి. 33 1675 

ఇరువదియాటనయ థ్యాయ ము. ల్ . 

-ధథి సోపాలరకులు శ్రీ కృష్ణుని మహసహానుముల కచ్చెరువందుట. థితా- | / 

క. అరుదుగ క్రీకృష్ణునిడా, చరితంబును బెలియంజెప్పి $ జనవతికి మునీ :,. 
శ్వారుండు శుక యోగి యవ్వ, చరితం బిటు చెవ్పర్ట_నెం $ జంచద్భ_క్టిన్... 

చ. సరసీజనేశ్రుం డిక్క_రణి * క్షాధర మెత్తుట లోనుగా మహా 
_తృరసురళృ్ళత్యముల్ గనుచు 1 దన్మహిమం బిల నష్కమేయమై 

పరమసవితేమై తేనరుగీగడ్డతి సుంత యెటుంగం జాలక 

చ్చెరువడి నందుసన్ని ధిక + జేరి వచించిరి గోననాయశకా! ౧ 1577 

ఛాం-భాగ94 

ew 
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చ. హరి కన బాలకుండు కద + యాతం డొనచ్చెడుగృత్యముల్ మనో 
వారములు చాలనద్భుతము $ లౌ; నత డివ్విధి గోకులంబునకా 

ధరణ జనించుటాప్పదు గడా యెటు (గ్రామ్యుల యింటంబుళ్టునో! 

వరమవిచిత్ర, మిద్ది; మనో బాలుని యీ డివు డెన్ని దూచినన్. 3 1578 

సష్పవత్సరములె $ సామజ మంబుజం, చెత్తు కరణిం బర్వ$ తేంద్ర "మొక్క 

macs నెత్తి $ కడులీలగాం దచాల్చం గలి నిట్టవింతగలచే యెందు? 3 

నె. కనులు. విప్ప లేని $ కసుగందుగానున్న యప్పుడే గురుబలం 1? బొప్పమించు 

" నట్టివూతన యంకమందుండి చనుపాలు ప్రాణాళితోళరీకరంప్రువయసు 
గాలుండు హారియించుకకరణిం వీల్చెనుగ దా; మూండుమాసంబులశయీడునం చె 

శకటంబు క్రి,ందను + శయనించి తానుండి వయింబడవచ్చిన 1 బండిన క్రై 

. యేడ్చుచుం గాలం దన్న ంగ 3 నిద్ధ్దవాద 

పహాతికి నాబండి తలక్రిందు 9 లగుచుం (గ్రీందం 

బడుచుం సూ లెను; వత్సరశప్రాయ మలరు 

తిని లీ ౦దను గూర్పుండ ? దనుజుం డొకండు. ౫ 1590 

క త్వరసకుచుం దృణావ రుడు హరినికా గ పాయించి యెగనె $ నంబరమున కా 
' సురవైరి గళ గ గ్ర హమునం బరిమాచ్చెం; ని, గి ందయబడియె 4 వాయ మృతుండై. ౬ 

ము. నవనీతంబును ఓ దొంగిలించె నని యానాం డొ గవాం బొప్ప మా 
తవరాత్మప్రభవుం గఠోరవిధిమెం $ చా తోల గట్టంగ నొ 
క_వడిక ప దానిని నీడ్చుకొంచు? జని యుత్క_ంఠక మన గ జ్ఞూర్జునా 

ఖ్యవరమ్మైరుహయు గృ మధ్యమున వేడ్క_ం జేర్చి బలొవూనికళ, ౭ 1589 

క్ర. కరముల బలిమిని లాగుచు ధరం గూచ్చెకా వృతములను; $ దనకుం బ్రియసో 
_ దరుడగు రామునితో వని, కరిగి వయస్యాళి గొల్వ 1 హారి యందొక వ్రావశక్లా 
క 'ఢెనువులను వత్సములను, దా నొగి మేష్ట్రచును నందు $ దన్నుం జంవం 

ణా నేగుడెంచిన బకుని, దానవవరుం గరయుగమున 1 దర్పముపొంగోకా, ౮ 

ఆ. మోము వృయ్యలగుచు $ భూమిని గూలంగ, విసరివై చి చంవె; 1 వింతేమోాణి 
వత్సపం_క్టియందు వత్స రాపంబునం, జొచ్చి తన్ను € ౭ జంవు+నిచ్చ తనర. ౮ 

క. తిరుగుచు యత్నంబునం దనుం బరికించెడు వత్సదనుజుం $ బరిమార్చి కళే 
బరమును దానిని వైచియె, భరణివయికా 'పాలంగవండ్హం 1 దాం బడంబేనె౯, ౯ 

Gl 

క్ల, బలచేవసహితుం జె డ దో ర్చలమున గర్భ్షభసురారి ర బంధుయుతముగాం 
., బొలియించి పరిణతఫలం,బుల రాజిలుకొాళవనము $ భోగ్యముంజేనెన్. ౧౦ 
చ, బలమున నిస్సమాను(డయి + భాసిలు నాబలబదేన్ర వేత లో 
“కులకు మహో గ్రుండై వెలయు $ క్రూ,రుం (బ్రలంబుని మ్రుంగంబేని యు 



౨౬] దశమస్క్య_ం౦ంథము. 1857 

జ్ఞ ఏలవనవహ్న నుండి వృజీవాసుల గోవ్రల నుద్ధరించె; ని 

_స్తులభుజగెంద్రుు దుర్నషమోదుకా భయడాకృతం గాళీయుకా వడిన్, ౧౧. 

సీ. నిరుషమళ_క్షిచే 1 నిర్జించి నిర్మదు నొనరించి హృదమున 1 నుండనీక 
పరుగ్నత్సగాంజెసి $ పావనయమునను నిర్విషహోదకయయి $ నెగడంటేనె; 
నీవృజంబుననున్న $ యెల్లరకుక మాకు నను రాగ మోాకృ్ళష్ణుగనందు వదలం 

an F షి? ఇ | = | దరముగాకున్న దెగక్కరణి న? వ్రజనాథ ! భవదాత్మజునకు మా;వైని బ్రీతి 

తే. జననమాదిగ గశ్రై నీ 4 సరణీయెట్లొ? 
యేడువత్సరముల బాలు $4 డేడ? శైల 
వరము ధరియించు టది యేడ? $ వ్రజమహోంద్ర! 
యిన్ని కారణముల. జక్క $ నెన్నిచూడ., ౧౩౮ 1500 

క భ్ వదాత్శ జను నం వొ,క్కవింత యనుమాన మొదపెం $ గా దన నెట్లా? 

నవనింగల సాథారణులవంటివా. డితండుకాం గశలండె తలంప్రమూా! ౧౪ 1590 

చ. అన విని నందు. డిట్లను మీవామతులార ! వృురోహితుండు స 

న్గునియును నైనగర్హుం ఉఊకశవోలటిక ససుతుంనార్చి పల్కె._ దా 

నిని విను. డంత మోవమదుల + నిల్పినశేంక ఆఅ "లంగ; నద్దియే 

మనిన గుమూరుం డితండు మోవాత్తుండు గానం గృతాదులం డొౌగి౯ా.౧౫ 150] 

cir . తనువులు పెర్నేజు + ధరియించు నయ్యవి సతర_క్రైవీతపవర్ణతనువులనం 
బ్రఖ్యాతింగాంచు నివ్చట్టునం గృవ్వతం గనియున్న వాం డనిశయును మును పితం 
డల వసుదేవున $ కాత్తజుండయి యొక చోట జన్మించి నంగచును, గనుకనె 
నిట్టి శ్రీిమంతుని $ నెల్ల పెద్దలు వాసుబేవుం డంచు వచింత్రు, $ గావున భవ 

ఆ. దాత్మజునకుం బెక్కు_ + లావ్యయంబులు గుణ 
కర్మములకు ననువు?గాం జెలంగు 

ననియు, నవ్వి యెటుంగూదును నేనె తక్కిన 
జనులు తెలియంజూల 4 రనియుం బెళ్చె. ౧౮ 1502 

న 

క, గోవకులకు గోవ్రలకు౯ా, పట్టి యితం డోసంగు 1 నెజీ సంతోషం 
'బేపారుశ్రేయమును నిక, నావదలం చాంటువార 4 లందలు మోరల్, ౧౮౪ 

లే. మును పరాజకమైన దశస్యునికరంబు 
నాధువులంబట్టి బాధింపం $ జ క్రీ యితండె. 

సాయ మొనరించి రత్మీంవ $ సబలు లగుచు 

వారిగెల్చిరి చువ్వ యో 5 స్రజమౌహేాంద్ర! ౨౦ 1504 
తే. వమవోభాగు లితనివై 4 నెలమిం గాంతు 

రామనుష్యుల విష్ణుషవమోనుసారు 
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లను మువోసురులుం బోలె 4 వనట నొంద౭ 

జచెయం౭జాలదు శత్రు రాజి యెటులై న. ౨౧ 1595 

సీ. వ్రజనాథ ! యీకుమా$రవరుండు గుణకీ.రులను బ్రభావంబున 1 ఒత్రీనరయ 

నారాయణసముండు 1 న్రీరమ్యుండనియును గావున నితనివె” $ కర్యములకు 

విస్తయంపడ రాదు $ వింతగ నే తోయం గర్మంబు లనుచును $ గద్ద్వమౌని 

తలియలాం జెప్పి స్వోధిస్టుంబునకు. బోయె నంతనుండియు నాత్తశయిందు నాశి 

తే, తులకు గస్ట్రంబు నించుకేభలగలుగ నీని, కృష్ణు నారాయణాంశంబ)య్ యటంచు 

దలంయయచున్నాండ; నని గష్టకపలుకులను వుచించు నందునిమూాటలం 4 జేరివినుచు. 

చ. హారి వగుసత్న్రభావముల శ నన్ని తెజుంగుల నాలకించియు౯ 

గర మనురాగ మొప్పూునటు కాంచియు నుండుట విస్మయం బబే 

కరణేని గాంచ కాత్త ల ని్రకావముముదంబును గాంచి నందుని౯' 

బరమదయాకరు౯ా హరిని 4 భ దృవచస్సుల సంస్తుతీంచుచుకా. ౨౦ 1597 

చ. తనదుమఖంబు సాగమికి శ దారుణకోవము “రేం న్యుగ్రుండై 

యనిమిషనాయకుండు దవృజీమందు మహా _తృరవృష్టిం బర్వున 

ట్లొనరువ నశ్శసంతతులు $ ను గ్రృతరాళనులుక్ మహానిలం 

బును బెనువృష్టియు౯్ గదుర 3) భూరిభయంబును గాంచి మందలోళా. ౨౦౪| 

క. బాలకులును ధేనునులుకా, స్త్రీలు మవా_ర్చిని మునుంగ 1 జిష్ణుకృతక నై 

లోలోన నవ్వుకొనుచుకా, బాలుండుగ నుండి కరుణ $ వర్ధిలుచుండ ౯. ౨ 

క. గిరి నుచ్భిలింధ్ర మర్శకుం డరుదుగ నెత్తునటు లొక్కహస్తాగ్య మున 
ధరియించి గోకులంబును, బరిరతంచుచు నమృర్హ్యథవతి గర్వంబుక్. ౨౫ 160) 

లే. మిగులకుండ నడంచియు 1 మించినట్టి, గోతతీశరుం డావారి + గోపిటౌట 

కావృతుండుసు ప్రసన్నా తుణడౌను గాకృమాకుసతతంబువరది డడ గాక!మిగుల, 

సా శ 

ఇ్రరువదియేడవయభఛ్యాయము, 

అధి ఇం్యద్భుండు కామధేనువు శ్రీకృష్ణునకు నఖిషేకము చేయంట. ధితా- 

న్పీ గోవర్థనాహ్వయ1కుధరవరం చె_త్తి గురువృష్టినుండి గోకులము. గాచి 
హరియొప్పునట్టి యశయ్యదనున గోలోకముననుండి యరుగుబెంచిన మహో త్ల 
మాకృతిం దగినట్టి $ యాకామభనువుంగనాడి యింధద్రుండు కృష్ణు శ జూడవచ్చి 
యేశాంతమున నున్న 1యిందీవరాయునిం జేరంగంబోయి తాం $ 'జేసేనట్టి 

లే. తప్పునకు లజ్జితుండయి $ తవనుదీ_ప్పివలె మెజయుచున్న మకుటంబు $ వాసు బేవు 
చరణసరసిజములు నోశ * సాగిలబడి, మొక్క; నీరీతి శ తమన్యుం  దుక్కు. ద 

క. గురులేజుండై న య్మాశ్సీవారి యనుభావంబు మున్నెకయంతయు విని యి[క్కి.౨ 
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_త్రరుణమునం గనియు నుండుట, బర మెళ్వోరుం డనితలంచి $ వంతము సడలన్ .౨4 

తే. మూండులోకంబులకుం దాం (బ*భుండ ననెడు. 

గర్వ మెచటిఖొ పోవంగం 1 గకయుగంబు 

మోడ్చి యిట్లని వలి నోకభూతనాథ 

తావకంబగు. రూపంబు ఏ పావనంబు. 3 1604 

క్ష Ee _్త షమయమై, నిరువమ మేకంబు నగుచు 4 నిర్మలమై ధ్వ 

pie 

ని. పరయ నజ్ఞానాను$బంధ మై సత్త్వ్వదికగుణ కార్య ప్ర వ, వాగీహాగలతి నొ 

సరజ స్తమమె సర్వము, నరయంగాం: జాలి పలయు + ననువవము మగుచున్. 3y 

ప్ప 
సంసారమును, దీనోసరణి' శరీరనం (గవాణ' కారణభూత1కర్మసముద 

యానుబంధమును నీకరయయగాం గ గలుగనవు; భవమెలేదన్న దోద్భవకృతంబు 

లెన లోభాదులు 4 హరిహయవూజితా ! కలుగవు నీ కని + పలుక నేల! 

. యట్టులె నను నీవు ధోర్థాభిరతు, ణార్భమును దుస్ట్రజనశిత$ణార్ణమును. థ 

రంతు దండంబు నోభగ;వంత ! లోక! ములకు. దం డ్రివి గురుడవు ఏ) జలజనయన! 

. నీవె నియంతవు గర్వం, 'జేవిధిం బూనినను వారోనెల్లర నడంవం 

గా వారిజూతు. ! దండము, నీ వూనుదు నిన్నుమోజు 1 నెటు శ్రొక్టమగున్. ౫ 

. కాలము నెజింగియే దుశ్శీలుర నిర్హింప నళ 5 చేకొందువుగా 
లవీలావతారముల; జగ, మేలుదు మనుగర్భ మూను 1 నేెల్లర మమ్లున్. ల 

. పరికించి దండమున భి;కరుండనవుగాం గానబడుచు $ గర్వ మడంతు వో 
సరనీజనయనా ! నీదగు, చరిత మృద్భుతము సీదుశసంకల్పంబున్. ౬ 1601) 

. మాదృళుల్ జగదీళ1మాను లజ్ఞాలు నిన్ను నర్ష్శ కాలమున భశ+యంకరమగు 
దండంబు నీవొగి $ ధరయించియుండుట గనుంగొని జగదీశశతను గలిగిన 

వుదమును వేపగ 4 మాని గర్వమువిడి యార్యమార్షం బగు$నట్ట భ_క్టిం 

గాంతురు నీదు సంకల్పమే దుస్ట్రదండన మగుంజుము; స్వర్లశమున కధిపతి 

. ననుమద మ్లానరింస మవోవరాధ 
'మొనరిచితి 5 నీవ వ ప్రభౌవంబు $$ గనం నైతి 

మూఢమతినై త సీ నన్ను 1 మురహర ! దయ 

పెలయ మన్నింపు దుర్చుద్ధి $$ గలుగకుండ, ౮ 1610 

క, పరమేశ! ని' గ్రృహీంవణగ, దుగ గృవంజూావి కోవ 1 నర్లు (డడ వీవే 

వ. 

మరలం గుబ యిట్టి పరంగనశయుండంగం గావు + వద్ద దభా &! uo 10]! 

అధోతుజూ ! భూమికి భారమును గల్పించుచుం దనుయంత దానికీభార మై 

యుండు చమూవతుల దండించుటకు నీపొదారవింద నేవకు లభినృద్ధి! గాంచున 

ట్రొనరించుటకు నీవవతరించితివి. పడ్డుణో శ్వర్యసంవన్నుడవై సర్వాంతీర్యామివై. 
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యపరిచ్భిన్నుండవై సర్వజగన్ని వాసుండ వై సాత్వతు లనంబడుయాదవులకుం 

బ్రభుండవై యవతరించిన, చి కృష్ణునకు నీకు నమస్కారములు. ౧౦ 1612 

తే, భ కులెట్లు వాంఛింతురొ 4 వారి కనుగు 

ణమగు దెహంబు ధరియించి $ విమల మైన 

జనమే యాకృతిగం దాల్చి 1 సర్వమునకు 
ల 

ల 

నాత్మ యయి సర్వకారణం $ బగుచు నొప్పి. ౧౧ 1618 

తే, సర్వభూ తాత్తు:డవగుచుల 1 జ కృధరుడ్కవైన నీకు వందనములు[మాననీయ 
చరిత! భగవంత! నాదు యాజ్ఞంబు విహతృమగుట కోరక తీవ చ్రాకోగపాకులమతి 

ఉ. నీవు వసీంచుగోకులము నంజ వినాశము చేయంగోరి మే 

ఘావళి వాయువుం బిలిచి 5 యద్భుతవృష్టిని నోరగాలినికా 
చేవ గనంగం జేయందగుం 1 జెచ్చెజు నంచును బోత్సహాంచితి౯ 

దెవవిభుత్వగర్వమున $ దివ్యభ వన్మహిమం బెటుంగమిన్. ౧౨ 16]5 

క. ఐనను దేవా! నాయజ్ఞానకృతాగసము నెల్ల శ నైంచి గరువముకా 
బోనడంచి యను గ వాముక, గానం బడం చేనీతీవి విఫగద్వండ నై నశన్. ౧౨౪ 

క. నాయుద్యమ మిసుమంతయు, నీయెడ ఫలయింపదయ్యె $ సీళ్వారు నాత్తుం 

డై యలరు నిన్ను గురుని౯ా మాయాతీతుని భజింతు 4 మది దృఢ వభ క్రస్,౧౩ 

క. అనితెలీవి శుకుం డిట్లను, జనవర ! ॥ నే తమన్యుం డిట్లు 1 సంక్ _ర్తనముం 

బొనరింపంగ భగవంతుం, వనజాతుయడు ఘనగభీరక వాక్కు. అంరంయగన్, ౧౪ 

ర్, ఆననమున సి త ముప్పంగ, నీనియతి వచింవ; నిక 'రేశ్వర ! (లుం ద్ర 

శ్రీనిరవధి కాహ ౦క్చల్కి నూని మదించితివి గాన న నొగి మత్క? బజ్ . ౧౦౪ 

చ. అనవరతంబు నిన్నును గృఫతార్జుని జేయంగలగోరి నన్నె దళ 
మననముచేయు నూవహాతగుకమాడిని గజ్జంగంజెయ నధ్వరం 
బునకు మవోంతరాయమును $4 బూని యొనర్చితి; లొకమందునకొ 

'జనుం డురుసంవదంధుండయి $ చక్కని శ్రీ తగియుంట మత్తుం జై. ౧౫4 1620 
లే, దుక్టనుల నొంవ దండంబుశతో. జెలంగు 

పాణి గలనన్ను6 గనకుండు $ భావమందు 

.. నెవ్వని నను గ్రహింవంగ 1 నెంతు నతని 
_ సంవదలనుండి తొ "లంగింతు 1 సత్త మిద్ది. ౧౬ 1621 

'చ చనుమిశ నింద్ర! భ్ ద్ర మగు) జక్కంగ నావగుశాసనంబు మి 
._ రొనరుచుచుండుః డెల్లరు ముహో_త్పరనృ త్తని బూని యెవ్వు శ్రే 

పనినొనరింవ నిప్పీతిరొ $ పాయక నాయధికారమంచేె ని 
ల్వనుదగు గర్వముక౯్ వదలి $ భవ్యసుఖంబులు గల్చుచుండెడున్, ౧౭ 3622 
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సీ అనివల్కుచుండంగ $ నంత మనస్వినియగు కామభేను నశత్యంతభ క్రిం 
దనసంతతింగూడి $ వనజాతునకు గోవతనుధారియగు సిళ్వరునకు మొక్కి 
వినుతింవె నిట్లని 4 విశ్వాళ! శ్రీకృష్ణ! శ్రీళ్ళవ్ల! యోగం ద్రశనేవితాం 
పంకరువో! విళ్వశభావనా ! లో కాధిపత్వై న సదగుశప్రావు గాంచి 

తలే. యెసగుట సనాథులమెణైతి 5 మీావె పరమ 
చై వతంబవు జగదీశ! 4 సివె మాకు 

“ Xen చాన! భోగాల నింద్రుండవు గెమ్ము; నోత్రిది! వళ! భూమి 
సురులకుక్ సాధువులకును $ శుభము లొదవ. ౨౦ 1623 

క. ధరణభర మడంపంగ నవతరించి తోవిశ్ళరావ! $ ఛాతృననుమతి౯ 
నిరసావహిొంచి మేమిా,తరుణంబున మమ్ముంగాచు 1 దైవము నిన్నున్, ౨౧1024 

ఫ్రీ 

ఆ. ఇం్యద్రునిగం దలంచి 4 యెలమివిరాజుంగ నఖి, పేకమవాము విభ వోనిద్ధి కెనుగు 
ణముగ జరపుదు మని 4 నారాయణుని గృష్టు, వేండి 'భీనువితతితఠగూడి యవుడు. 

క. తనపయసుల నభిషేకిం, చను దేవగణాధిస్పండు 4 నీకి పలయలోం గృ 
స్లుని చేనమాళ్ళకల"చ్, ననువుతుః జై 'దేవమునివరాన్న్వితుం డగుచున్. ౨౨ 

సీ, ఐిరానతేగజేం ద మాత కరంబున ధరియించి జోచ్చిన 4 సరమసాన 
నాకాళ గంగావవాంభస్సులం దమి నభిపే.* మొనరించి 1 యాముపవాూూ ర్త 
ముననె గోవించాఖ్య 1 నొనరించె (దివిజులశే నింద్రుండను గద 1 యూూవు గోవు 
లకు నింగ్రుండ పె యైతీవిక లోకమున నిన్ను మనుజులుగోవిందుఠడనుచుం బాడు 

కే. దురు హరీ! యంచుం బల్కె;] నీ త్తరుణమందు 
నరుగు డెంచిన తుంబురుం + డమరమాని 
నారదుడు తక్కుంగల ముని్గనాయగకులును 
సిద్ధచారణగంధక్వు | లిగ్గనుతులు. ౨ 3౮ _1627 

తే. మజీయు విన్యాధరులు లోకకమలము నడంచు 
హరియళస్సును బాడిరి  సురననితలు 
ముదము దళుకొత్త నాడి రి0పొదవ దేన 

ముఖ్యు “లిన్నొ విధంబులం $ బొగడి మజీయు. ౨౮ 1699 

క. అతివిస్త యకరపవుప్బ, వ్రృతతి౯ వక్షంబుగాంగం 4 బర మేళ సరువై 

నతిముదమునం గురియించిరి, వితతసుఖం బొందియుంటడె 3 విళ్వత్రయముకా. 

క. వసుమతి ధేన్నుస్తతతి వయసు చీతం దడిమె నంత 1 వ్రోడిను లెన్నో 
రసములశోం బాతెను, వృయసమితి గురియిం చెం గుసుమీక మ్ర రసంబు౯..౨౫4 

నీ, శాలి ప్రముఖ సర్యసస్యముల్ దున్నకయీ ఫలించెను గొండ $ బెల్ల లోన 
నుండిన మణుల బా1గొప్పంగం బ్రకటముగాం దాల్చి పొ'ల్చె నిశామరుచుల;, 
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శ్రీశృష్ణుం డట్లభి+పి.క్తు కడై తగలం గ్రూరస _త్స్వముల్ వై వెరంబు $ జాబనిడిచి 

యుండెను; శతమఖుం ? డాని గోవులకు గోకులమునకు 7 నాథుండైగ[యమరవంద్యుం 

తే, డైన గోవిందు నభిపిక్తుతగా నొనర్చి 
తదనువుతుం డయి దివిజసముదయపరివృ 

తుండయి శ్రీహరిమహిమముం 4 గడుం బొగడుచు 

విసి తుండయి చేరెను 4 విబుధపురము. ౨౭ 1631 

——.3-——- 

వరువదియొనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

-అరి (శ్రీహరి వరుణలోకమున నున్ననందుని గొనివచ్చుట. థతా- 

చ. అని హరిచి త్ర గాథల మోవామునియా శుక్రయోగి తెల్పి యిం 

కను వచియింవంబూని యను $ త్యవర! యవ్వలిగాథం దెల్పెద౯్ 

విను మట గోకులంబునం బ బ్రగవృద్ధమహత్వముమిాజం గ్పష్షుం డే 

ప్ప నొకట నందు డెంతయును శ్ భ_క్టిచెలంగ చ, తంబుచేయంగ౯. 1632 

తే. మదిం దలంచి యేకాదశి 4 మహితనివ్య 
నువవన్ంచి జనార్లను ( నుద్భమమునం 

బూజ చేసీ కలామాత్ర, ఫముగనె యుండు 

ద్యాదళిని గాంచి యఘయ్యది $ దాంటకుండ. ౪ 1633 

క, పారణచేయక యున్నక్, సారవ్ర, తలోవ మనెడు$శా స్త్ర మెటుణయటక్ 

జేశెకా స్నానముచేయం, గోరియే కాలిందికిం ద్వారం 3 + సారినమదితోకా. ౧ 
క. అరుణోదయమునకు౯ మును, పరయంగ స్నానంబు చేయ1పద్ధతి లే దా 

సురి యనంబడు నావేళ యు్యబరికింపం డతండు సుంత $ న తనిష్ట మెయి, ౧౪ 

చ. జలనులం జొచ్చి మున్తుటయు 1 శాస్త్రముమోటే యతండు నానిశకా 

సలిలములందుః బొచ్చె నని $ చయ్యన నొక్క_సుశారి యవ్చతిం 

గొలుచు నతండు నందు గొని $ గోబ్బునం బోయెను బాశిచెంతకుకా 

జలముల మున్తినట్టి యల1చ క్రిపితం గనయజాల శకార్తులె. ౨ 1636 

. గోపాలకులు రామః శ్రీవతీ ! శ్రీకృష్ణ! యనుచు నా క్రోశెంచి $ రంతహారియుం 
దనతం డ్రి వరణాహ్యాతునిగసాత్త, నెటీంగి వార లా "క్రోకించు భంగి వినుచు 
ధర్మై ర వరులకుం $ చా నభయ్మ ప్ర సదుం డగులాన విభుతయి $ యలరుంగాన 
వరుణనికడ కేం 1 బశ్చీమదిక్వ్తి వరుణుడు తనయింటి 4 కరుగుచెంచి 

తై, నట్టి కృష్ణు హృషీ కేశు 4 నాదరమునం బూజలం దన్ని దర్శనోముకా ముహళో త్ర 
F వముగ భావించి యీరీతిం శ బలికా చేవ సర్వలోక, వభూ !ను సుదర్శనము వలన. 
క. తనుథారణపల మచ్చెను, గనంగల్లితిం గాదె సరగ కాంటీతముల నో 

' వనజాక్ల !' భవత్పదన్నేవను జేసెడువారు ము _కీీవసతులు సుమ్తా! ౫ 

ig 

ee 
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క, నిరతిళ మైశర్భ్థంబున, బరంగుచుం బరమాత్త వగుచు 1 బృహా మనం7ాం౭ 
బర మేళుం డనంగ నొచ్చెడు, హరి! నీకుం బ్రణామ మేను 1 నర్పింతు6 దమిన్, 

తే. లోకసృష్టిని గల్పించి $ ప్రాకటగత్కి వెలయుమాయ నీయందును $ గలుగకుండు 
నట్టివరమాత్తునకు నీకు $ నంజలి యిడె, భృత్యుం డీతంయ రహితవికవేకుం డగుట. 

క. నాకడనుండియు నీతం, జెకార్యము చేయందగునొా $ యెటుంగడు; మూఢ్డుం 
డై కడలి నీదుజనకునిం ఇైకొని యిటంజే న్చెం దప్పు $ తమియింవందగున్, ౭ 

క, [సకలమును జూచువాఃడన్ర, సకలేళశుండ వీవు నన్ను 1 సమధికకరుణం 
బ్ర, కటించుదృష్టిం గావుము, సకలము సీదర్శనమునం + జక్క_ఫలించున్.] 1642 

క. జనకునెడ వత్సలత నీ, కనుపమమై యుండుంగాన నణ్జాతు ! భవ 
జ్ఞనకుని గొని పొ మ్థనుచుక్, వినయంబున వేండ సర్వవి శ్వేశ్వరుండున్. ౮ 

చ. వరుణుండు తన్ను నీవగిదిం $ _్రార్థన చేని వసన్ను. 'జేయంగా 

మరలి సమ_స్పబంధువ్రులు $ మాననమోదమునొందం దండి తోం 
బురమును జేర నందుండును $ బూర మొకప్పుడు నూూడనట్టి యా 
వరుణుని భూరిభాగష్టిమును 9 బాగుగ గాంచియు నాస్థలంబునన్ ey 1644 

క, తనసుతుం డగు శ్రీకృష్ణుని, గని వారలుభ క్రిం జూపి $ గావించిన నే 
వను లోందలంచియు విస్తయృమును గాంచి వచించె బంధుగవూగంబునకున్, ౧౦ 

సీ. బొత్సుక్యబుగ్ధ్నాలి 3 యాశ్ళష్ణు నీశ్వరుం గాం దలంచుచు లోకళగణవిభుండగు 
నామవోత్తుఃడు తమ 1 కాత్మియమైనట్టి బృహాగతిని బ్రీతవర్చిలంగం 
గల్పించునొకొొ_ ? గుీక్క_రణి నై న నటంచుం దలంచుచుండలో సర్వదర్శనుండు 

. కానన వారిసంగకల్బ మాత్మ 'నజీంగి తన్మనోరథములు $ తగ సలింవం 

తే. జీయంగాం గృవ దళ్ళొ__త్చ + నీయనువునం 
దలచు నవ్వు; డవిద్య శీ శక గటుగుంగాను 

ముదియు కారణముగం గ ర $ నుటనడుం నిల 
wens) 

నదియె సుఖధాగఖు కారణమయి చెలంగు. ౧౨౮ 1646 

$f. నానావిధజన్మము ఒడ్దానం గలుగు నవియు నుచ్చ్శత౯ నీచతనుం 
గానంజను సురతిర్భ,జ' నువ దేహాములుగల్లు 1 మహీ నొప్పారున్. ౧౩ 1647 

కే. వానిగతులను దిరుగుచుం $ బాణి యాత్మ 
గతిని డెలియంగలేకుండు 4 సత; మటంచుం 

దలంచి వారల సంకల్పములు ఫలీంహ 

'జేయంగా నెంచి కరుణకు 1 సింధువగుట. ౧8 1648 

. తనలోకముం గనంబఅ చెను, దనునమ్మిన గోవకులకుం $ దనరూపం భై 
యనుసమమై తగు నయ్యధది, ఘనళ క్రిం జెలంగునాండు $ గావ్యనం గడిమిన్ .౧ ౩3౪ 
శాం 25 
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క, ఆవరణ సంతయంబునం బావనతమమా సమాధి 4 వటునిష్థం దప 

భృ) వృద్ధిగన్న మునివరు, బేవిధమున దేని గాంతు $ శెలమి పొదలంగన్. ౧౪ 

క. చేన౯ా వాధింవంబడం గానేరక యజడ మగుచుం $ శాలి యనంతేం 

బై నిరతిశయం బగుతన, మానిత లేజమున నిస్పమానం బగుచున్. ౧౪౮౪4 165] 

"తే మణీ సనాతన మగుచుం దోమఃపరంబు 

" నగుచు నయ్యది వెలయు నీ య్యిమలతనువు( 

గనంబటిచె నిట్లు బ్రహ్మోత్స ఫళకముగు ,హాదము 
లో 

_ నందు హరిణ బ్రమాతు శ లగుచు వారు. ౧౫ 1652 

సీ, బృహ్మహదంబునం $ బరిమగ్ను లై హరి తమ్ముద్ధరంప నిశ_స్తం్యద్రు లగుచు 
wren ఆ, ఆరి స 
ట్ర హలోకన్లు మును + వై కుంఠనామదుం గని రంబెయ క్రూరుణడును మునుహారి 

కరుణ చే మునింగి యరక్క_రణి బ్ర బృహూవదంబుం గనియె; నాహ్రదమె యాల్షనదియం 

నలరు_హదంబగు 1 నవ్విథధి బ్రహ్మలోకమును నందొాదులు 1 గాంచిమించి [దు 

తే. పరమమైన యానందంబు 1 పర్వ మిగుల, నిర్భ్భతింగాంచి , శ్రీకృష్ణు $ నిఖలలోక 
. పతిని గోపాల తావినీ ప్రముఖవినుతు, విస్తయంబుల వినుతించి $ 'పెలనీ రెలమి. 

ల శవాల 

ఇరువదితో మిదవయ ధ్యాయ ము. 

అధి రాస్మక్రీ డామహిమము. థణా- 

క, అరుదెంచె శరత్సమయము, సురుచిరమల్లికలు వూచి 4 శోభిళ్ల విభా 
వరు ల_త్తరుణమున మనో,హరముగం బొలుపారుచుండె $ నప్పుడు హరియుస్ 4 

చ. మును పల గోపికాతతికి $ బూన్మి_ నొసంగినమాట వెల్లున 
ట్రనువుగం జేయనెంచి నిశశలందు సరోజము లొప్పంబూచి య 
వ్వనముసనుంట దానిదగు 1 భాగ్యము సార్థక వా లేటింగున౯ 
వనితల న్వీయపాదయుగశభ క్షి క్రియుతాత్మ లం నాడి వేడుకన్. ౧ [గతిం 

తే, తనను నేవింపం జేయంగం 1 దగినయట్టి, మాయం జక్కంగ గ్రహియించిశమానిత 
ఆ డలం చేలుమనసు ధ1శరించెం దనదు, షద్ద్యతై శ్వర్వ్యసంవ త్తే ల్స్ 5 చక్కం చెలియ. 

సీ భగవంతుం డిట్టు లోప్పట్టున విహరింవం దలంచు కాలంబునం 1 దత్న్రాయా 
ముడురాజు ఫూర్వదిగ్యువలీముఖంబున నతిసుఖకరము లై నట్టికరము 
లనుదయరాగంబు 4 లలింబూయుచుకా జిరకాలంబు గనబడశకయు మజొక్క 

ఉకాన్రననుండి యీ_త్తట్ వచ్చిన ప్రి యుండు వ్రేయనీనెమ్టైముం $ బ్రీతిమెజియం 
“భగవానపితారా త్రీశ్ళరదోత్సుల్ల మల్లి కాక, వీత్యరంకుంమనశ్చశ్తే, యోగమాయానుపా, శి తక” 

ఆధి మూలము, దీనివ్యాఖ్యానసారమే. యిందుగలదు, | (ఆ 
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తే, గుంకుమువుంబూంత చే నొంపుశగనూర్చం జేయు 
నట్టు లోషధులకు మనుశమ్య వ్ర జమున 
కమరినట్టి తాపగ్లాని $ నవనయించు 

చు నుడితుండయి చెలలగొను 4 సొంవుమించ. ౨ 1657 
క. సురుచిర నవకుంకువముమున్క, నరుణంబయి తేనరునారకమానన మళ్లే 

యరుణ మృఖండమండల్క పరిశో భితము నగుశీతభానుని గనుచున్. ౨౪4 1608 
క. వన మది తతో్క్క_మలకాం,తినికర వరిరంజితమయి 1 దీవీంవల వా 

, మనయనలకెల్ల మంజుల మనువము మతిమధురము నగూనటు హాంపాడెన్. ౩ 
చ. *మనుజవ రేణ్య ! యిందుంగల + మాధవుభావ మెటుంగు టొప్పు నా 

వనితలు సంతనించునటు 1 వామనమూూర్హి వరాత్పరుండు త 
న్యృనములం గామరాజమను 4 మానితవీజము నాపెవేణునా 
దనియతి 'బేశికుండువలెం $ దావము లంతమునొందు నట్టుగన్, ౩ 1660 

మ. కలగితం బది (శత్రురంధ్రముల "మాశర్దంబుకా వడింజబొెచ్చి ని 
స్తులచి త్తంబున నెళ్లిడం బొదలం దోకడో నావరంథాము ను 
జ్ఞ (లరూవంబును గాంచుకామ మది సంఫవర్థి ల్లంగా గోపికా 
జలజాతేతణ లచ్యుతాహృతమసస్క_ల్ గాన న్యాత్రేంబునన్. 34 1661 

మ. హరినిం జూడంగయగోరి తా రరుగు నాశయత్నంబు సుంతెన నొ 
క్క-రికిం దోంయకయుండం బోన్రుచు మనణకాంతుం దమిం గాంచుత 
త్ప్సరతకా బరిషిడి కుండ లంబులు నటింకవకా గ ఎ్రిహ్లునా వాసముం 
దరియం జొచ్చిరి కృష్ణదర్శనజ మోదం బొందంగాం గోరుచున్. ౮ 1662 

నీ, కలగీతముకా విని 4 జలజూయ లౌకకొంద అ_త్తటిం బిదుకుషయస్సు లక 
వదలీపోయిర్సిి కొంద 4 బడినలుకే వీండినట్టిపాలను (బ్రోయినీక$ీయందుం బెట్టి 
యవి ,కాగునంతకు $ నటనుండంజూలక పరుగిడి రెందణో 4 భామిను లటు 
గోధూమకణములః $ గోర్కి నన్నమువండుచును దాని దింపక $ చనిరి యట్లు 

తే. మజీయు నొకళొంద అంగనల్ $ మగలు భు క్రి 
_ కొణకుం గవార్చుండ వారికం $ గొదువవడక 
యుండ వడ్డింసకయె పోయి; + రురుజవనమున 
గొనసం శ్రావణంబునం $ గార్భవిరత, >» 1663 

“ పాలను డ్రావెడు "వేళల, బాలకులను వదలి యట్ట $ పర్విడి రెలమికా 
లిలామానుషుం జూడంగు నాలస్యము జేయ'నేలేయను నూవాల'ేన్, ౫ 

శ ఈణబద్యము భావార్థ దీపికా వ్యాఖ్యా నానుసారము వ్రాయబడినది. “వనంచకతో్క.మలనోళి 
కంజితం జగొ కలం వానుద్భశాం మనోవారం” అని మూలము. 

pe 
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క పరిచర్య చెయుచుక్ దమ్మ్కవరులను దిగనాడి చనిరి $ వనితలు; మణీయు౯ 

దరుణులు తినునన్న ము విడి, పరుగిడి రాకృవ్న గానపరవళ లగుచున్. ౬ 1665 

క. మెవూ(త వూయుకొందటు గోపిక లావనిని మాని $ కోరికమోటుక౯్ 

శ్రీపతి గనం బోయిరి; మణీ, యావడంతులు కొంద జుట్టి 1 యాతుర లగుచున్. 

చ, జలకము లాడుచుండి తమక సాంతము లావారింగానం గోర ని 

మ్లుల నడిమాని పోయిరి; ప్ర1భూతముదంబునం గొంద జుంగనా 

తిలకము లంజనం విడుచు దృష్ట్రలం జక్క. నలంకరించుటల్ 

తలంయక య'ట్టపోయిరి; నోతంబిను లింకను గొంద ఉఆాదృల్న్. ౭ 1667 

క. ధరియించు నంబరంబుల, నరయక వ్యత్య_స్తరితి $ నటందాట్బ్బయు నా 

భరణనులం చాఅువమూయుగ్క ధరించియుం బోయి రచ్యు$త ప్రభుం గపంగన్. ౭ 

చ. పతులును దండ్రులుకా సవాజబంధుజనంబులు పోవరా దటం 
చతిశయ మైనళ్ళద్ధం గొని $ యత్తణి నెంతంగ నిల్పిన౯ మనో 
గతుల సరోజ నెత్రు, డటుగాఢతరం బగుళ_క్టి లాగ మో 

హితలయి యాపడంతులు మ+జేమియుం బల్క_క నిల్వ శేగినన్. ౮ 1669 

ఉ. సుందరు లీంక6 గొంద అలనూనళ రాసనుతం డ్రి జూడ. బో 

వం దగ దంచు లోనందగవ_స్త్యములక౯్ నిలువంగ జెందముల్ 

కుందు గనంగ నుండియు ముీకుందుని భావన చేయుజబారె కా 

నం దమకప్పు డడ్లపడూనాభుల మిఅంగ రామి భ_క్తిమై. ౮౪ 1670 

ఉ. కన్నులు మూనికొంచు హరిం 4 గాంచన చేలుని గృష్టమూ్థి నా 

వన్న శరణ్యు ఛ్యానమున $ భావన చేయుచు నళ్లెయుండి; రా 
కన్నియ లాపరాత్చరునిం $ గానమిం గల్లనదుస్సహావ్య భళా 

గృన్ననం బావజాలము వీకావికలై చన వార లాదృతిన్. ౯౪ 107] 
ర థ్యానప్రాప్తాచ్యుత గురు, మానితరూవంబు నెంతొ $ మవుత వెలయయా 

వమానసవీథి౯ నిల్పుచు, శీనిలయంబాట చానిం 1 జెందినపూన్కిన్. ౧౦ 1672 

ఆ. కౌంగివించుకొనుచు * గాఢతరానంద, మనుభవించి చాన $ నఖిలపుణ్య 
ములును ఖీణతం గన 4 వెలందులు ప్రారబ్ద, వుణ్యపాపబంధశీములు నళింవ.౧౦౪ 

నీ *పావనాశకు విష్ణుం $ బరమాత్త నుంగూడి దాననేగుణమయం 1 బైన జినా 
మును బాసీ రప్పుడే; శయని శుకయోగీంద్రు, డనువదించిన విని $ యవనివిభుండు 
'యోగీశ్వారా ! పురుపోత్తము గోపిక లాళ్చర్యకరనుగు1 ణా ఖిరాముం 

=. గాంతునిగా, మదిం 4 గామించినే కాని బ్రహ్యమేయనికాదు 4 చార లిట్టు 
ఆ. గుణదముయమగు బుద్ధిరగగూడినందున నెట్టు, లాగుణప్రవాహా 4 మంతరించె 
గ్ల 

కాక గారని నా నానానాంనా 33 జా Pp : తమేవ వరదూకానం జారబుద్ధ్యావిసంగ తాళి “జార! పూవబరిక” ఆని శ్రీకాండోనము, 
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సంశే యంబు' బావణజను నాకు నని వేడ, మౌానివర్యుం డనియెశమాన వేం ద్ర! [| 

క. ఈనీ వ చళ్నమునకు ము ంన్నేను వచించితినిగా చె $ యొట్లనం చై జ్రైద్యూం' 
డాసశేనాతుని రిప్టుగాం చా నెంచియె సిద్ధిగ నెం గ+ద యనంగ విన వే.౧౨౫1675 

ర్ పగంగొన్న వారె ము_క్రీకిం దగియుండంగ రక నెన్న తదగురితిం వ్రియం 
బుగం గొల్చుపారు ము_క్లికి, దగ్గరే? యూహీంప్రు మింత 1 ధన్యోండవగుటన్' 

క. మనసునకుకా మణివాక్కు_న,కు నగోచరుం డవ్యయుండు క్ట గుణరహాతుండుకా 
వినుతగుణాత్త్మ నుండును నగు, వనజూషముండు లోకమందు వ వ్య్వక్పుం డగుటయున్, 

క, నరులకు నిశ్శ్రేయసములం గరమరుదుగం గల్టంజేయుం $ గాక మ జెకా 
_ ర్యరతిం గాదుకదా యవతేరించు బన్నంగ ఖ్ క్త కృతతికోసరమే. ౧౮ _ 1678 

క. హానుకం గానుమొ క్రోధ మొ యనవరతవప్ర భక్షి క్ట చరా భశయంబోో న్నహం 
బనునది' యో యైక్యంద, ననజాతునియందు నెజుప్రగీవారలు ధన్యుల్ . ౧౮౪ 

తే. ముటీయు? దన్మయులగుదురు 5 మాటలేల! 
పడ్డం హైశ్వోర్యయు కుం డై $ జన్మరహితుం 
డగుచు యోగీశ" రేశ్వరుం $ డయి చలంగు 

కృష్ణువిషయంబునం దిది 1 యేమి వింత? ౧౫౪ 1680 
క, స్థావరజంగమములకుకా, శ్రువిమ్ల వె ము_క్టనొసంగుం 1 'జెవ్చంగ నేలా? 

యావాసుదేవ్రునం దిది యవరుసం జెల్లు ననుచు $ నింక౯' వినుమా! ౧౬ 168] 

ఉ. మాటలయందు నేర్చుగల $ మానిసులందు జగంబునందుం బా 

మేటియ గానం దన్నుంగన 1 మించిన వేడుక వచ్చియున్న యా 
బోంటులం గాంచుచుకా మధురనముగ్ధ వచస స్పుల మోహ మొందంగా 

గాటపుళ_క్రిం జేయుచును $ గాంచనచేలుండు వల్కె నివ్విధిన్, ౧౭ 1682 
ఉ. మంచి యదృషస్ట్ర మొప్ప దగు + మానిసులార! సుఖాగతంబె? కా 

వించువ్రియంబు గట్టునొఖొ! $ విందుము చేయుదు మళల్టగోకులం 
బంచితేహసమై యలర 1 హోయిగనుందు ర యెల్ల వార; "లే 

మెంచువ వచ్చినార లిట $ నేము నసింవంగం జెవ్చుం డింవుగన్? ౧౮ 1688 
చ. ఇది తవ ఘోరరూపయగు 1 నిందు మహా త్రరఘాోరజంతువుల్ 

పొద లెడు గాంతలార ! యిశలబొండు వ్రజంబున; కీస్టలంబునం aed 

దునినలు నిల్వరాద; కన 4 నుగ్త్రముగాం దగు వేళ గావ్రనం 
డి చూూడంాందగును | భాపములం గ్ లకార్యజాలముల్. ౧౯ 1694 

TLL RT TE ఉం eT 

ల ల. మెక్యంసౌవ్భాద మేవచ, నిత్యం వారౌవిదధతోయాంలితన్న య 

గొంహీతే” అని మూలము. 2 “రజన్యేషాఘోరరూ పా ఘోరనత్వని షేవితా, 'ప్రతియాత్ర, వ,జం కాస్థ 

యం 'బేవానుముధ్యమా”” అనీయూలము, 
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చ. జననులు6 దండ్ర్రులు౯ సుతులు 1 సాధుమతుల్ వతు లన్నదమ్లు లో 
వనరుహానే త్రృలార ! యిట $ వచ్చిన మాగతి గానవేక చిం 

తను బరికించుచుందురు గదా? తగుబంధుల శెవ్వుజే భయం 

బును గలీగింవకుండుం డది 4 పోలని కార్భముగా దె చూడంయగన్. ౨౦ 1685 

మ. అనిపల్క_౯ విని వార లించుక సరోకజాతోక్తు లాలింవ కొ 

జూ 

యనం బేమా[గ్రృహమూని నబ్రడ ల ఫీలా తుంబులం బర్వంజే 

. య నిఓంపాధివవంద్యుం జెంచి యను నోశయ్టైములారా ! వనం 

బును దర్శించితి 5 కదా కుసుమితంబు౯ జక్క_ంగా నిత్సజీ౯. ౨౦౪ 1686 

కుసుమదంభంబున $ నెసంగు వెడుక మిము బరిహాసిం చెడుంజుండీ + వన మనంగ 
వారలు తమదృష్టి 4 వారంబు మరలించి యాశసంబున నిల్చ్బ 4 వారియు వారి 

కట్టని పల్కె; రా శేళుండు వనమందుం దనకిరణంబులం $ దమి చెలంగ 
వ్యాపింపలాండేనీ స్ట యీపాటి కార్యము మిారొనర్చితిరని $ మించుబోండు 

లార ! వరివాస మొనరించుం $ గోరి యన 

చారు యమునను దృష్టులం $ బర్వంబేయం 

గని మజియుం బల్కె_ యమునయుం $ గ్యమవపవన 

చలీతతిరావనీరుట్కి 4 సలయ వితతి. ౨౧ 1687 

పరిహాస -ముప్పం 'జేనెడుం దరుణీవుణులార ! యనుచుం 4 దానురసాతుం 

డరయలో వారిమనంబులం బరివోనముగా వచించి 4 వలికకా మణటియున్. ౨౧ 

సతులార ! వనము గంటిరి జతనముమిోాజణంగం బొండు 4 నసదనంబులకుకొ 

బతులకు శుశ్రూపల సృమ్తుతిం చేయుండు ఇాస్త్రవిపాతమర్యాద యిదొ. ౨౧౮ 

శాలకు లేడ్చుచు నుందురు, పాలీయం దగును వత్సశవటల మజుచుంగా 
నాలను బిదుకుం డయ్యవి, పాలెంతయుం దృ్పిం ద్రాని వర్విడుంజుండీ! 9.9 

అనుటయు గోవికల్ మిగుల 4 నాతురతం గనుదృష్టు య. 
దనుం గనుకెంచి యి ట్రనియెం + దామరసాయతనే శ్రలార! 
వమనములు నాపయిం గలుగు 1 మక్కువచేతనె యంత సీ కంబు 

తనరునయేని ప్రీతిమెయి 4 దానికి నన్షనవచ్చు టొప్పుగూ. 2.9] 1691 

నను గనవచ్చు అంతయును స్ట న్య్వాయమె యేలన సర్వమందు నే 

గనయిడుచుందు నావయిని 1 గాఢ ముదంబును బొందుజంతున్రల్ 
. శనుకన్వె మోకు నాయుడలం 1 గల్లిన కీ ద్రితియు యు_క్షమే యగుకా 
, గనయిడ దాని౭జేసితిరి $ క్ర మణ్ "పార డిం నోష్టసీమకుక్. ౨౩ 1692 

ము. పరమేశం డిటుపల్క్ శాస్త్ర ,పాతముం 1 బాటించుచుం బల్కె. నీ 
థరణి౯ా నిమ్కపటంబుగా సేదతు లాశత తృస్వామికి౯ బ్రీతిమైం 
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బరిచర్యుల్ సలుపు దగు౯ విహితమై 4 భానీల్లు సద్దర్మ మి 
' . కరణం బొల్చు నటంచు శాస్త ములు వక్కాణిర చెడుం గంటి రే? ౨౩౮ 

తే. వరమకలాస్టాణులార ! తదృంధువులకుం 

బ్రీయము సార్పుట మేలగు $ బిడ్డలను గ్ | 

నర మొప్ప గాపాడుట 1 నీతి మజీయు ో 
ధర్మసూత్షములను వినం + దగును మోకు ౨౪౮ 1694 

. *శరలహించు టూదిగాం 1 గట్టినదుర్షుణములు గలవాండైన + లలితరూవ 
. విరహితుండై న నిశస్వర్యుండై న నను 'వృద్ధుండై నను గార్య విశయ్యది యకార్వ్య 
మగు నిదంచు నెబుంగన్థవాండై నను భ గ్నాంగుండైన నీల్పతనుడై న 

నిస్సుగ్టండై సను స్వర్షగనిత్యనుఖంబులం బడయంగోరినయట్టి  వడంతి పతిని 

తే. విడువంగా రాదు, వతితుం డై? పుడమియందు 

నిందంబొం చెడు భర్తను 4 నీతిదూరుం 

డగుట విజంచంగం జనులాని 1 యట్లు గాని 

పతీన్ విడువంగ'6*ద బే(ేయతివజళై న. ౨౫ 1695 

క. కులకాంతకు మగండున్నను, విలయం బందినను జారు + వేడుకం గని యి 

మ్లులవానిలఖాడం బన్నయ, నిలసుఖకర మిస్ట్ర గాదు 4 వీనంచె యగుక౯ా, ౨౫|| 

తే, యశముగబట్లడు దాన నోత్యంతదుఃఖ = 

'మొదవు సంతియకాక యీత్యు గ భయద 
మగును సవ్వస్థటముల నింద గలుగంగం 

యు! గావున గూడ చేయడ టను, ౨౬. 1697 

క్ర, వనజాతూా | సర్వము స్కీవని నమ్మినవారమాట $ నమలభనత్సా 
యుగముం గ్ లము "వనమున నిందుందు మనుచు 4 బలుకుదు 'రేమో! 

"ఉస 

దుూూరంబటుననుండియే వినుచు నాీనారీతులళా బ్రి, తిం న్ని 

pas చేయు థ్ లందు గనుచుకా 1 ఛ్యానించుచులా మానవుల్ 
గనంగాం జూలుదు రెట్టిభావ మది నిక్కం చెన్న మత్సన్ని ధిం 

దనివారళొ నినసీింవం గ దుసుడీ $ తన్వంగులా రా! యిశన్, ౨౭ 1699 

క, చనుడీ మూమిాగ ఫపొముల్కక ని గోవిందుండు నలుకం $ గా నవి వీయవా 

_రృను దాని వినుచు గోపీ క్కలనూనసంకల్స మట్టు గ్ వ్యర్థం బై నన్ ౨౭౮ 700 
వ 1 Yen pres Ag Eetpe 1 క. 

1 “దుళ్ళీలోదుర్భనోవృద్ధో జడోరోగ్యధనోవివా, వతి స్తీ ఖిర్నహాతవ్యో లో శేప్పుభిర పాత!” 
అని మూలము. 2 “శ్రవణాద్దర్శనాద్ధ్యానా న్మయి ఛావోవీ క్ర రృనాత్ , నతథానన్నికన్లేణ ప్రతియాక 
కతోగ్భనాక” అని మూలము, 
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ఆ. కడు విషజ్ష అగుచుం 4 గడవంగరానిచింతలను గుంది; రిట్లు శ లలభఘుదుకిఖ 

భారమగ్న లగుచు$వరున శీర్ష ంబుల్కవంచి మిన్ను విటిగికవడినయట్టు. ౨౮1701 

క. కృమముగ నిట్టూర్పులయున్తము సోన బింబఫలము 4 చందంబున నే 
. ఫమలిన వింబాధరములు, తమదుని స్థపతి చెలువ మోముీదమ్ములు వాడన్ ,.౨౮4 

క. చరణాంగుళుల౯ా వదలక, ధర వ్రాయుచు నంజనా క్షతతనయనా శ్రూ 

కృ కహత్రను కుచకుంకుము మురుగతిం దుడువంగ దుఠిఖ + ముత్క్టటమగుటన్, 

ర్, సలుకంగ "నేమియుందోంవమి, నిలుచుండిరి; వారిమదుల $ నిర్మ అముగు చుక 

జెలగొడు ననురాగము ్రీజలజూకునియం టె కానం 5 జక్కని స్వామిన్. ౨౯ 
్ఫీ శ్రీకృష్ణునే నమ్మి $ చి_త్తంబులంగల సర్వ కామమ్ములం $ జ క్రి కొ 
పసలీయుం జడునట్టవారౌటం దమకున్న ప్రి వియ వస్తువ లయందుల బి బియితముండని 
హరినె నమ్మిన వారలౌటం చ్రియేతరునలే స నట్లుచక్క_ంగాం 5 బలిక్ట్టి 

 స్థారసనే త్రుని $ సర్గలో కే శేశ్వోరుం గని యేడ్చి కన్నీ టం $$ NX గ్రుమ్హంబడిన 

శే న్దయనముల నెట్టా తుడిచికనంగంజూలి 
౧ ఫోవ -మొలయట చేత డశగ్టుట్తికందగు 

సలుకులం బల్కీ. రిట్లని; $ జలజచేత్ర | 

సర్వలోకవిభుండవు ' $ చక్రివీవ, 33 1705 
క్ల, క్రూరాత్తులు పలికెడు న,టేరీతిం బల్క_6ంజనునె 1 యెల్లవిషయముల్ 

సారవిహీనములని విడి చేరితి మిటు త్నత్పదసరోనీజమాలంబున్ . 30y 1706 

మ. కనుక భ_క్లిభరంబుచేం దమిని నిగక్కం బేము నేవిందంగాయం 
: జనుదేరం గని మమ్ము. బొవ్యనుట యేీచందంబొ? స్వాతం తేసీముం 

గను దట్లాటను గావంగా జనులటే స కంజూతు ! మో నరుల" 

జనులకా “భక్తు కుల నాదిఫపూరుషుండు విశ్వస్వామి లోంయగొన్న'టుల్. 3౧ 1707 

క, మము గావంగాంజను నో, యమలాళ్తా! దేవదేవ 1 యాదిపురువ! థ 
ర్శముల నెజ్ంగిన ప్రోడవుగ మాకు" డెల్సితివి మెచ్చయ?గా నచ్చునిను౯ా. ౩౧ 

ము. సతుల సూనుల బంధురాజి నయ మొగప్పకా మన్ననం దన్సుచుకా 
జతనంబొప్పంగ వారి గొల్చుటయొ చంచద్ధర్మ మౌ నంగనా 
తతి కంచుకా వరధర వే త్తవగుచు౯ $ డై వారునీవే వచిం 
చితికాచే యువజేశ శాలమున'నే $ చెట్లంగచా నీయెడకా. 3౧౪ 1709 

కు ఉపదేశాష్ట్రండవయి మటీ, యపరిమితస్యాత్ర శకి,  నయి యీశుండ వై 
. ల కృపకుక ని నిధివగు నీయం, చె పరాళత్తా! తేగయెయుండు ఫ$ నెంతేయు జూడన్. 

పీ తనుథారులకునెల్ల $ చామోదరా! నీవె యత్యేంతబంధున 4 వగుచు నాత్మ 
నయి .చ్రీయాండచ్చనయి శ యలరునీ వుండంగ నొరులను నే నేనించు $ నుద్యమ' మది 

వొ. 
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_ యేటికి? నిట్టుమే4మే కాదు శాస్త్రనిష్ణాతలుకూడ నీగశ్ళోరుడ వగుచు 

ఆ, 

నిత్య ప్రి యుండు నా$ నెగడి యాత్మవునగు నీయండె భావంబుపాయకుండ 

నునుతు రా _ర్లీదులయి $ యొప్ఫ్పుపుత్త్రదుల్యయందు నునువ రంతశవుందు వార 

లాత్తకును మహర్షి 5 నమితముగా నొసంగుదురుగాన వారిం $ గకార్తిం గనరు. 

క, అరవిందాతూ ! పరమేశ్వర ! మాయం చెల్ల సుప్రశసన్నుండ వగుమోా 

చిర కాలమునుండియు నీ, వరిసరమున నుండ గోర్కి + పరయణుటకతనన్. 33 

క. మామదుల నంకురించిన, 'స్రమాకృతి గన్న యాళ 4 భేదింపకుమా 

కోమలలతవంటి దదౌం గా మన్నన దానిం చెంవఠగాం జను నీకున్, 331713 

క: బ్రందాశ౯్ గృహభోగము, లం'దే దగియున్న యట్ 5 యాత ల నీవె 

శృందుగ సుఖముగ దొంగిలి, యిందుంటివి పామ్మటన్న $ నె ట్లది పొసంనన్. 

*క గృహకృత్యంబుల మరగిన్కవి హస్తములు రెండు నీదు $ విపులతరమ్మా 

న, 

er 

మహిమంబున లోంగొంటివి, విహాగేశ్వురగమన ! యవ్వి $ వెడలు నదట్లో.3 36 

వనజదళాతు ! సీడువద + వారిజమూలమునుండి పాదముల్ 

చనంయగం జలింవకుం జెడు నృ +జంబునకుం జన నే రు మెట్లు 1 మో 

యిన నటం 'చెయు కార్య మది + యేదొ యొజటుంగలారాదు పగపాం 

డనినం జనంగ నోపుదుమె $ యం వొనరింపంగ నున్న బేమియో? ౩౮ _ 1716 

తోడుపాటుం జూవీ ౪ తొందటు లేవియుం గలుగకుండలంబేయు + జలరువాతు.! 

మందన్మీతాలోక $ మహీమమ్హునకా 'వెణుకలనినాదనునం $ గలిగి లేల 

సంతావవుతవవాు 1 వింతయా నీయభరామృతవూరంబుక$చే మరలను 

దలనూసకుండ నిమ్లుల నార్బ్చువూ; యట్లు చేయకగ్భ్ళహాములం $ జేరుం డనుచు 

టై, నానతిచ్చినం ద్వద్వి యూ గానలమునం 

దనువు లవి దగ్ధములుకాంగ $ ఛ్యానయోగ 
ముననె నీపాదనరనిజృమూల "ముందు 

వార మంతము నొంచియుం 4 బేరలగలము., 3౫ 1717 

క. తనువులు దృ యో ”గానల్కమున దగ్ధములగుడు "యోగిక$మూర్గన్యులు ని 

చ. 

న్నును 'జీరునట్లు చీరుద్కు నునుమానము లేదు కృష్ణ $ యాత్మ నెలుంగుమూ. 

వనజదళాయతాతు ! వనీవాసుల"కెల్లం | బ్రియుండవై న నీ 
ఘనతమపాదమూలము నిశకామమహోత్పనవ మిచ్చుంగా జగ 

జ్ఞననికి బత్తీ కోక్కువు డె $ సరముహ్బూ _రములకొ లభింవ దా 

వనితయు దానికీ జులంగి + వారక సంతస మందుచుండుంగా. 3 1719 

5. ఆపొదతలము మేమో, యోవిక నొకపరి స్పృశించి ) య్ముగూటవి ని 

* చిత్తం నుఖేన భవ తాపన్భాఠం గ ఎ హాము” అని మూలము, 

శాం-భాగిర 
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న్న వరమాదృతిం గాంచుచు, నీపర మి ఫపార్ష +దృష్టి $ నెమ్మి బొలయుటన్. 3 ౬ 

క, సంతోషితచి త్తంబుల, నెంతయు ధన్యల మటంచు 1 నెసంగుదుము విభూ! 
యంతటనుండియు నితరుల, పొంత శణంచబై న నిల్వ ] బూనముసుమ్మ. వట 

క్ష, బ్రతరులు తుచ్చు లటంచుకా, మతులం దోంచెడిని; లో కకీమాన్యు లనెడువి 

_స్పృతకీ ర్సిగన్న యజముఖు, లతిముదమున నేవరాంబి? కాదృతికొజకై. 3౬౪ 

చ. అనవరతప్రయాసముల $ నందుదురో యలమంగళాంబయే 
యనువవు తావశనహృదశయాంబుజ వాసముం గాంచర6 గల్లీయుక్ 

వినయధురీణునై వెలయు 1 భృత్యులు గొల్వంగ నొప్పునీదు ప 
ద్వనజరజంబునుం దులనీం + బాయకకూడియ పొంద గోరెడున్. ౩32 1728 

క. మంగళ దేవతవలె మేేముం గ మ్రపదాంబుజరజకనుం దమిమైం బొం 

దం గోరువార మెతిమి, మంగళకర! తీ చృదుకిఖ (ముండ హారణా! 3౭ 1724, 

సీ త్వదుపా సనాశల 4 వసతుల విడనాడి నిన్ను 'సేనింవల $ నెమ్మిగనుచుం 

'దాదమూలంబుల 1 పట్టు చేరితి మట్టులౌటం బ్రసన్నుండ ! $ వగుము ేన! 

త్వన నోజ్ఞనీ సి త్ర తతనివికుణతీ ప్ర కామతప్తాత, లం $ గాంతల మము 

బురపభోాపణ | ! దాస్యముం గరుణించియి శాపాడుమా; భోే గ్యగీకంబులయిన 

తే, సద్మముల వీడి నాదుడాస్యంబు నేల, కోరితిరొ యందు వేమొకో 4 కుండలముల 

మండితములగు కవమునీయశగండ భాగృములును సుధంజిమ్లు బింబౌష్ట్ర్రమును దగం 

చ. దరహానీతావలో కనయుశతంబయి కోవములకుంత లంబులకొ [గం 30y 
నిరుపమమై ముదంబొసంగు $ నీనునుమోమును నం! శ్ర తాళకా 
తురతను + బావి యెల్ల పుడు $ తోంచుచు వే యభయంబొనంగు నీ 
వరభు జదండము౯ సిరికి $ వాంఛ నొసంగలగయజాలువవమున్. ౩౯ 1726 

చ. ఇనుంగొని నీ వఖావము జగంబుల నిస్సమ మంచు నమ్మి సీ 
కు నయితి రతయుం బొదలుశకోరక దాసులు మోమహాత్త | జా 
రనిరతి నింద్యవమౌ ననుచు 4 రమ్యుతరో కులం బల్కి_తీన చో 
క్క_నిదగు భావమే య దగుం $ గాని మజొక్కటి యాలకింపవే. ౨౯ 1727 

చ, కలపదయు_క్రమూర్భనలః $ గ మృతరంబగు వేణుగాన మి 
మ్లులవిని ముజ్జగంబులం బ్రశమోదము నించుచు సాటి లేకయీ 
యలశెడు నీదురూపము 'మువాదృతిం గాంచియు నీజగ త్రీ యిం 
గలజలజాతీ. యెవ్వతుకళగాని భ వచ్చరణాబ్దనే సెవవై, 3లో 1728 

లే 'శ్రాంతినొందుచు నార్యధర్మ మననొప్పు 
x (6 స్థాతుం త్వయాభి రమితా బక పారయామకి” ఆని మూలము. 'శుచ్చా వేనరో చంఠ 

ఇత్యర్థః అని వ్యాఖ్య. 



౨౯ ] దశ్ మస్క_౦ధథము. 208: 

నిజసదాచారమున నిల్వ స్ట నేర్చుం? గప 

వనిత లననేల ? వరగానోమును సురూవ 

మును వినియుం జూచియుకా గోవుశలును ద్విజములు. రం 1729 

క. తరువులు మృగములు ప్రృలకాం,కురముల వహయించులగా బె $ కువలయనయనా 

వురుహో_త్తముం డావిక్షువు, సువలోకముం గాంచుపాంకు 5 శుభ రావమునన్. 

క, అవతార మొందురితిని బ, విములకృవ న జమునందు $ వసీయించు మముకా 
వివిధా రుల వొలంగించుచు సవిధిగం గాపాడ నీవ్రజన్నించితి సూ! 60౮64173] 

క. బుత మాయది యా_ర్తజస్క ప్రతతికి బంధువవు నీన్ర $ పాదంబులనే 
సతతము గొచల్చెడు దానీ తతకం గలయా రిం బావఠదలంచి మనమునన్. ౪౧ 

క. కలవిలపా టొందించు స,కలఎ*౦ఫలం గూడిహీతము 4 గనలేని యుర 

స్థ్ర్రలముల శిరముల నీకర, జలజాతం బునువు వూర్చి $ చయ్యనం బాయున్. 

క. గురు వువదేశిం చెడును త్రమణంబున శిష్యుదా వ్యృాశదయమునం దలై. 
గర మునిచి కాచుగతి సీకరనసపంనిజ మునువవయ్యు $ కమలానాథా! ఈంణ౧ 1784 

క. అని భ_క్టపారవళ్యంబున గోపక ల+డినట్టి 5 పూజ్యహితో కుల్ 
విని యూనగీశుల కళుయి, జనులస దొత్మిల వనీంచుశన_త్పముం డజుండున్. రో౧౪ 

క. వనజాయుంయ నగుకృళ్ణుయు మనమున యోజించి నవి మాటల భావం 
బును నెంచి యా_ర్థిరబొకోం,గను శ్రీతహృదబ్దలనుగం స గ్యన్ననం జేసన్. ౮౨ 

నీ మందపహానంబుల. $ గుందకుట్ల అదంతే కొంతులసవైావా$క రవి'చష్ట్రి 

తములం గానించుచు 4 దామోదరుడు తేనవదనాంబుజనుం గాంచోవరున వికస 

నము నొందుమోముల 4 నమరునాగోవిక ల త్తం దనుగహాడికీయలరం చార 

సలలసాడి తిగుసుభాకరునిచంసంబున పలయు చుండెను, గోవీలలన లెల్ల 

ఆ, దన్ను వార్చి పొడయఢదానుం 'బొడుచు యూధృవతి స్ఫకీయకరిణిశవితతి నడును 

నలరునట్టు సుందగుల యంతరంబున, నలెరె నజుత టై జయంతి (గాల, ఈర 

చ, వనమున “కింతో" వింత లుగీనంబును గూర్పుచునుండి యంత నొ 

య్యన యమునానఏం గనంగ 4 నందజంనాడియె పోయి యయ్యెడం 

గనకవుంగాంతి పూలుకయు 4 గన్చడం గాం బులినంబు రమ్య మై 

కనబడ నందునుండిం దర$గల్ మది కింపును గూర్పుచుండంగన్. రరఇ 1785 

ఆ. అలలయందుం గదలు + కలువవూన్ర లవాస్కనలు తగంగ వీచుశలలితవవను. 

డంతరంగమునకు 4 హోయిని గూర్చంగ, నందు బారియగనాడి $ యాహారియును. 

నీ. కరములు వాలిమూరపురములవై ౬ బర్వం జేయుచు గౌంగిటర జేర్చునట్టి 
చందంబు గనంబడ $4 సరసహా_స్తంబుల ముంగురుల్ దువ్వుచుం 4 బొంగిపొరలు 

నుత్పాహమునమిోాణీ $ యూూరున్రుల్ నీవులు వతోోజములు సుఖీ వార్చిందేలు 



904 శీ), ఈొండవకృష్ణ భాగవతము _[ఆ. 

నట్లు స్పృశించుచు $ వోసముల్ తగంబల్కుచును నఖతుతములు $ గనంబడంగం 

ఆ. చేయుచును విలాససిద్ధిం గనార్పుచుం గటా, తయుల నింపుగ బ్లుశకర ణ్6 జేయు 

చును మనోహరమ్మోగను నన్రుచు౯ బ్రేమ, మతిశయమ్ముగా వి విగీవారలీల. ౮౬ 

క్, వారిజనయనలతోో। 'దమి, వారిజనే త్రురడు తేల) 4 వారలు దానా 

ఛారణిం దమౌరే వనితా,వారంబున ఫన్యల మనుశభఖావము గనుచున్. ౮౬౪ 

క, హరి మహి తాత్తుడు తమ్ముం, బరవూాదృతిం గూాడియుండ౦. 1 బట్టందగనిచొ 

గరువము నొందిరి; సౌంద రిరమామానంబు దాన + నమరు గరువమున్. 'రో౭ 

చ. తనవుపి నెంచి వారి కవి 1 తప్పక వ తొొలగింపంబూని యా 

వనజదళ కు డచ్చటనె ? వారలకుం గనరాకియుండె నా 

వనితలచి _త్త్పవృత్తి తి యెటువంటిదొ యఫు వరిత వపేయంగా 

_ననువగు నంచునెంచుటనె * యట్టు లదృళ్యుతనాంబె నోవిభూ! ౮౮ 1748 

ar em. 

ముప్పదియవనయ థ్యాయ ము. 

అర శ్రీకృష్ణుని నోపికలువెదకుట' రయా- 

క, భగవంతుం డంతరి తుం డగుటయు గోపికలు కృష్ణం $$ నటం గాని “పాకొ 

వగ నండి యూధహిాయక్కుని గనని కరిణులనుబోలి 1 సెమ్తి తొ "అంగన్. ౧ 1744 

తే, పరితపించిరి భార్లనీపతి మనోజ్ఞ 

గతులు నను రాగభ రితసుశనస్మితము విభ 

'మేవీతంబులు మనమున $ కింవుంగనార్వు 

భఛావణము లెన్నొ యాటలు $ పాటలు మజీ. ౧౪ 1745 

క, పలుదెణయగులగు విలానంబును మనముల. దృ ప్పికొలువం $ బూబోండులు మి 

క్కిలి తన్మయత్వముం గని జలజాతుని చేస్టితముల $ స్మరియించి తగస్, ౨ 

కే, అనుకరించుచు విహరించి $ రంత వారిని 
బ్రీయమునం గాంచంగోరు నాే వెలందిమిన్న 

అప్పుడు త్మ యతం గని $ హరిగతిస్తి 

 గేమణాలాపముఖముల 9 నెన్ని కొనుచు. ౨౮ గ 

. అనుసరింవం బూని $ ర తట్ వారికి నాహరిమూ రి పహృా$దంతరములం 

బ్రతిరూఢ మైయుంట 3 "నతని చేష్టితముల దమ రొనర్చుచు నేనె! తలిరుబోండి 
కెపడ నని నేనె 5 కృషమ్ణుండ నని తెల్చుకొనసాగ్ని రంత నాశవనిత లెల్ల 
గుంపుగా నొక్కటరగూడి శ్రీకృష్ణుని చరితముల్ పాడుచు 1 సాం ద్రముదము 

కే..నను వనమునుండి వేజెకకవనమునకును 
జనుచు నున్మత్తులనుబోలి $ సంచరించు 



30.] దళమస్క 0 ధ ము. 905 

చును బరాత్సరు వెదకిరి 4 కనుంగొనుకుతు 
కము చెలంగల హారియు ని$౪ ష్క_డం గలండని. sy 1748 

క. భూత వాతములం ద, ప్లా తాయిత నె ట్రం డాన) ధి ముభందమునకా 
శేతస్సు ఎలువపలం దగి యతిరున 'పలుసపియ నే గాకండనక్., 36౮ 1749 

ఆ, పరమపు మషుం డనంగం $4 బర ముగ షయం డనంగ 
నుండు సద్ది శ పయ ys సద్యో కున 

భాఘహములకడను: బు యు గ్రని 

గంటి ర య దెందుం + గలడో చడ. ర 1750 

క. అని యడిగి యంత నీలునక, చని యశ్వాస్థంబ కృష్టుచంద మెటుంయగు'దే 
వనజాయుం గంజి సట, వనితుహమా' టమహీంజగనరమా? యనుచున్,ర 1751 

క. మామననుం ఫం దాట జుం డొహపూదునీ స్మ తనిరయు$ భాదల నెట్లో 
సామమున వొంగిలింపును, ,శ శ్రీమాన్యుని గౌాంచియున్న6 + జెప్పరె మాకున్, ౫ 

సీ, ఓకుర నక మసక భో _త్పిమా! నాగమాః! పున్నా గచంవకళభూరువాంబు 
లార!, మజికముా! 1 సారస నెక్రు, రడ బలభ ద్రాననుజుండం $ సులలితాత 

= 
సుస్మీ తమ్మునం $ దన శుభక రగదవదోములః గొట్టు మానవతుల మదంబు ' 
వహొరయించి టు చో ప "3 3 కగు డెందనా! మారు కంటిరా? గోవింద$క మ చరణ 

లో 
లే. ములను బ్రతి త్రవపహాం పుడు 4 తులనీ సవ 

కాదె క్ట కల్యాణీ వల్ల లోశకంబులంది 

నళులతో నిన్ను భరియించు | నచ్చుతుం బ్రి బ్యుం. 
గంటి టి Serer నందై నర MP యిపుడు! డ్డ 1758 

వ, మాలల! మా iy కిల్రమ్టుఎడు మి మ్ కుద ర్భః నమి చ్చునా? మ్ల కొ! జూతలతారాజనూ! 
యూధి క! తన ల్పర్మమున. మి*గరుం ఏ బ్రీ తయగావించుమాధవు డీమార్ల మున 
బోదునా? ఓటయభూత? మా ol ప్రియః న్ 'ససాసనకోవిచారజంటీరబిల్యనకుళ 
కదిం'బొడి మపారమువాములొాలరా ! యమునాతరమునం బ'రార్థము జన్మ ము నొంది 
యలర గు కున్న యూస్రమములా ౮! శ్రి శక్ళమ్షునిం గనుంసొనజాలక యుమ్హు 
Yow చి తీముటగం మాం నాతనింయున్న తావు 'అెల్పుండీ యని మజీయును. 

చ. ధరణిరొ! సంబిట్టు ను సుక్ఫతంపుఖు లం బగుస_ త్తవంబు నే 
వరుస నొన; న్ఫునావొ భగుకంతునిపాటసరోరు వొంబు సో 

క రపొాద:', Oo స నుత్సపః కం $f గట ౧ బొడనూస్రు నాతృణాం 

రురపష్రుల క" "బెచ్చేదవు f sD ॥ సీదగుభొగ్య మెట్టిదో. ౯౪ 1755 
క. అది యొదనస్సట మాక్నషని, పదిసంస్పర్భమునం జక్కుల! బ్రభ విల్లినదో me 

యజపగాజేని ఈతని" ము, కదికింజొ సి ఢ్రనుణ'కిల$భ నమో జఫ వుమా! ౧౦ 1756 7 
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క, మునువు వరాహాకృతి గను, వనజాషోశ్లేషసమయభవమో తెలియం 
గనురాదు నీవె చెప్పుము, ఘనుండగు మాక్ళక్షుజాడం 1 గడు వడిమోటన్. 

క. హరిణీ! మృదులావయవో, త్మ_రమున నీనేత్రములకు $ గాఢానందం 

బరుదుగం గల్లించెడు శ్రీ, హరి దయితాయుతిని నిచటోకరు దెంచెనొకో! ౧౦౪ 

చ. తరుణిని గెంగిలించుతతిం  దత్కు_చకుంకునుపంకముల్ మనో 
హరవరకుందమాలికల $ నంటంగ నొవ్వువరీమళయబు ని 

_తృరుణమునందు నెల్లిడలం 4 డార్కొనుచున్నది గాన గోకులే 

ఛ్వరుం డొకవామనేత్రయును 1 వచ్చియె యుందురు వారిం జూవుమా. ౧౧ 

ఫలభారమున వంగి + భాసిల్లుతరులార! రామానుజన్తుండు $ వామకరము 

దయితాంసమున నుంచి $ దతీణహ_స్టంబునందు6 బ్ర, ఫుల్లార$వింద మూని 
తులసీపూనులవయి $4 నొలనీన మదఖ రాంధములగు మధభుకరకసముదయములు 

తనవెంట నడువంగం 4 దగుభ_క్టి నొనరించుమో ప్రృణామంబుల $ మే'వయిన 

లే. ప్రణయదృష్టుల మన్నించి  పరిథవిళ్లై 
నే యెటీంగింహః దగు, నన 1 హెచ్చు ప్రీతి 
నొక్క_కొందటు చెలులార! + యిక్క_డం గను. 

గొన యతిచిత్ర, మిది భూడలథగను వినంగ. ౧౨ 1760 

చ. లత లివె యాత్త్మనాథుండు పోలాసనిథానమునై న యీవన 

స్పతివగు బావుశాఖలను $ జక్కంగం గౌలిటం జేద్చునట్లు స 
మృతిని చెనంగియుండియును 4 మాధవు సాధునఖాళసంగతి౯ా 

ధృతపులకాంకురంబులయి $ యే కన నరెడి నిక్క. మద్దిరా*! ౧౩ 176] 

ow 

ర. వీనిం బ్రన్నీంచిన నా, సూనా స్తునితం డ్రియుండు 4 చొప్పు తేలీయు నం 

చూనిన శ్రద్ధను దరుణుల్కు మానస మున్న త్రతయగనుమాడి._ బలుకుచున్. 

క. హరి నన్నేషించుచుః ద, త్ప్సరతం గని వివ్యాలలయి $4 తన్మయలగుచు౯ా 
సరనీజనయనుని త_త్త్యద్వరభీలల ననుకరించి * వనిం దిరిగి రొగిన్, ౧౪ 1768 

. ఒకతుక పూతనీయొప్పున మెలంగ నొక్క తె మాధనునిరీతి $ గాం గడంగి 
చనుపాలు త్రాగను $ జాన యొక్క. తె శిశువట్లుగా 'నేడ్చుయ$నంగనమళతి [న్కి 
యొక్క. తే శకటాసురో గ కాయము బూసం గాలందన్నె; నదొక్క_$కాంతవూ 
నాతృణావ_రునీయాకృ్ళతి నటియించి బాలుడా కృష్ణునికవలిం జలంగు 

ce 

శే నంగనామణి యొకతుక + నవహరించి 
౧ యొటకొ కొనిపోయె, మజియొక్క $ యింతిమిన్న 

. చారుమంజీరమృదులనిశస్వనము లొప్పం 
గరములను జానువులం గృన్హుగలిం జరించె. ౧౬ 1764, 
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చ, ఇ్రకువు ఏ స పన్న కొమణులు $ కృష్ణం దద గజం బోలియుండ సుం 

దరు లొకికొంద జి త్రటిని [| టొల్పిరి న్వు క చెహముల్, తవం 

తరమున త్స దానవు ఇవికధంబున నున్న నొక రుకకా ద్నరకా 

హరివ లెనున్న పేట్ొక తే $ యాస్చుచు సాంద్ర 'నేర్చునన్. ౧౭ 1765 
తే క సువ తనున్న యొక్క తే $ యింతమిన్న 

యోర్తు బగుం డనుదనుజుని $ యొప్పుగులుక 

దానింబ్య పఫంచవిశథింబు గానం 

బడలంజేనెను హారి. మందు $ భ్ రిలయ. ౧౭ 1766 

స్ట, తరుణియొ” గున సృష్ట సును కరణికొ దారగతగోనికకాయముం టి ట ల్పెక్ 

హారినళ నొకతుక చక్క, మురళికొ వాయింపం దక్కు+పాలంతుక లెల్లన్, 

క్ష, గోవ్రులన చే నియించును నీపెణురవంబు వినల 4 హీతమా ననుచుళా 

పట్ నుతయించిరి తను, భావము భాకృష్పంనంచదె ఏ ననీయించుట వీన్, ౧ రా 

ఓఒకతుక తాన కృగ్టుండని 9 యుర్ధమునందుం దలంచుకొంచువే 

జొ కతు; వసాలప్రుర ౧బుషయి 4 నో న”య్యన బావ్మవువై చి ముందుంటో 
వ్ర కడయ్యముం బివాబ్బముల + భూంత మచ్చంగం బుట్టుచుకా గనుం 
డ్ కమలనేత్రల*5 న నను 1! నున పృష్టుని Cass నెటుంగుడీ! ౧౮౪ 1769 

చ. లలితమదీయమసాభుగతులం బరికంపుం డటంచుం బల్కె; గో 
కాగు క ఎ్రస్టయడను స బ ర్వెడుబానకు 'గాలికికా భయం 

యక యుందందనిత మహాోద నమ అంక హంగ నింక మారు సథ 

తీలక దెహం! యనికు $ ఓలి త్త యనం జెలంగలన్, 1770 

క. అనిమటీయు నొక్కు చీతను దనచేలాంచలము *హరమదంబున వెలయం 

గను బట్టుఫొనియొ; పజోళు వనితామణి కాళయాహీవసన్ర నలరంగన్. ౨౦ 

సీ, నిలుచుండ పేటొ* సంత ౩ కృస్సుండయి దానికీర్ష మున బశదంబుం బెట్టి 

'యోదుష్టనర్పమా + యురుగతి నిటనుండి తర లీపొమ్లా నేను $ దండధరుండ 
నే దుస్ట్రలం జెండ 4 నరతరించిలి నన ముటియొక్క_గోపిక / మహిమ మొవ్చ 

గ కులార! మిక్కు.టమైన దావాగ్ని మిముంగ్రవ్న మ మ్ల వచ్చెడు $ మోరు కనులు 

లే మూసిశోనింయయుండుండీ యగ్నీ 4 గాస్ పెట్ట 

కుండ బ్నీముంబు గ్యంజే[యుదు నటంచు( 
లిక పటొకవద్దామీ 4 వంకజాతు 

నాగ ఖతం దన్నుందలపోయు శ నంగనం గని, ౨౨ 1772 

ఉ. చోవనిరీతి పన్నందిను$చో దధిభాండము | ధ్రక్కలించితే 
me TRC EE 

నః హారిభదము న ద ఆకాశము. 
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యోరి యటంచు: బుష్పృముల $4 నొవ్వుగలనార్చినదండ 6 గట్టుచుకా 

బోరునిభంగి తోట నిదె $ చూడుము కెద నంచుంబల్క_ నా 

సారసనేత్ర భీతి గనుశచాడ్పున మోమును మూనీకొం వొగిన్, ౨౨4 17/33 

క. కనంబటజుచె నాంటికృష్ణున, దనచిహ్నము, నిట్లు గోవతరుణులు బృందా 

వనమునం గలలతలను భూ,జని కాయము వాసుదేవుీజాడ నడుగుచున్. ౨౩౮ 

చ. అరుగుచునుండ నాననముూనం దొకభాగమునందు రాధిశే 
శ్యరుని మనోజ్ఞ పాదములోజాడలు కన్చడియె౯; ముదంబునం 
దరుణులు నిప్పి యందు నివిశతవ్పక నందునిముద్దాషట్టి వౌ 

చరణములే సరోజము ధజంబు యవాంకుశవజృముల్ తగన్. ౨౮౪4 17/5 

క. కనంబడియొడు చిహ్నంబులు, గను బాదములిడిన చోటం $ గనుంగొనుయీీ యం 

చును చెప్పుకొనుచు నబలలు, చనంజొచ్చిరి పదము లిడినీజాడనె త్వరగన్, 
చ. అరయుచు చాసుదేను( జెటు + లావని నేగానొ యంచు బోన్ర చో 

ధర నొకచోటం గృష్షుని హాదంబులతో నొకగోపసుందరీ 
చరణము లై కానయడ 9 సాందృతరా_ర్డిని బొంది వార బి 

క్ర_రణిని బల్క_ంబొచ్చి రిబె; $ క్స్టానుంీ సఖులార! వేగమే. ౨౬ 1777 

సీ, నందనందను పావోనమగుమూంవ్రరమువై బాహులతం చేర్చి 4 వడంతియో ర్తు 

మదకరితోడ సీమ్వదమునం బోయెశుకరిణివలెకా బోనం? గట్లన యది 

యమ్మ చ్చెకంటినో $ నడుగు లీయవె దానిసౌభాగ్య మెం తనఠజనునొ వూర్వ 
జని "భగవంతుం డీళ్వరుయు శ్రీ ధీ హరి దీని "చేత బూ జితుండ య్య ఫన్ సిద్ధమిష్ట స 

తే, కనుకనే డాని చీ, తిమైం $ గలిసి చనియె 

మనల దిగనాడి 'మేశాంతమార్లమందు 

దాని మనసును మెప్పింపథదలంచి యార! 

చెప్పం దరమానె యాయింతిశయొస్వ్పు మనకు. ౨౮ 1778 

*క, ఇెలులార! కృష్ణుపాదక,మలరేణుకణంబు లెంత + మహనీయములో? 

జలజాననుం డీశుండు నీరి తలల౯ ధరియింత్రు, పావీతతి తొలగుటకై., ౨౯ 

క. వారింబోలుచు మన మి, సారసదళ నేశ్రు, పాదగ(జలరువాలేణు 
న్యారకణంబులం దాల్చిన, నారీతిం గృష్టుబడయ $ నను వగుంగాటే. . 1780 

మ. వనజాతుం గొనిపోయినట్టి దగునాకవామాతీ పాదాంకముల్ 
. మనచి త్తంబుల శో భముం గనం నిీమ్మాడ్కి_౦ బొన "ర్చంగచబే 

మనసొవ్నై తగునచ్చు తాధరసుధ౯ $ మర్యాద పోయ దట్టి తా 
నె నితాంతంబు రహాస్థలంబునను సయతృవ్సి విం దమిం ద్రావెడిన్. 50 1781 

+ “యాక్ బ్ర స్మేశోరమాజేపీ దథు ర్లూర్ధ్న్యూఘనుత్తయే” ఆని మూలను, 
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ఉ. ఏలొకొ యీాతృణాంకురము $ లెంతయు దట్టముగా జెలంగు ని 

చ్చో లలితాంగిపాదముల1చవొవ్వు' కనంబడకున్న దద్దిరా ! 

బ్రీలలితుండు 'వ్రేయనిని $ సిద్ధము కోవములపాద యంచుం గ 

ష్రాలికి నోర్వంజూల దని 5 యంసమునకా దమిం జేర్చియే చనెన్. ౩౧ 1782 

చ. కనుకనె కృష్ణమూాం_ర్డి వదోకంజములే యిటం గాననయ్యెడు౯; 
___ [వనరహనేత్ర, నెత్తుకొని $ వారిజనాభుడు పోనుచో భరం 

బునం దనయంఘ లుర్వి దిగం $ బూనిక నేగినచిహ్నముల్ కనం 
గనం గనువట్టుచున్న యవి * కంటిశె గోపికలార ! వేడుకన్, 3౧ 1788 

ఉ. కాముకుయండౌె టం బ్రేయనీని $ గంజదళాక్షుం డలంకరింవంగా 

నీవముహిం బుష్పముల్ చిదువము $ నెట్టులొ దింపియెి యుండ నోవు] నో 

భామినులార ! కాన్రుననె ౪ పాదములందలి యగ భాగముల్ 

భూమిని నొక్కి_యున్న విభీముల్ గనువ్చ్రైడుం జూడు డిందలున్. 3౨ 17934 

క. హరి తాం గోసినప్పనవో,త్కరముం బ్రియురాలి మ_స్తీకంబున ముడువక౯ 

బరమాదరణంబున నీ, భరణిం గూర్పుండియుండుం $ దథ్యం విదియోా. 33 1785 

అని వెక్కు_భంగుల 1 హరిచర్యల౯ జెప్పుకొనుచు దైన్యంబున $ వనమునందుC 

దిరుగు చుండిరి స్వబూద్ధిస్ఫూ ర్తి వమవూయంగ; నాత్మ సంతుష్టుడై $ యాత్మ యందె 

వివారించువాండయి 1 పెలందిమిన్నల వి భ్రనుములకు నవళుందై యమరియుండ 

'నేర్చినవాండయ్యుు $ నీరజ నేత్రుండు కామాతురుల వగకష్ట్రవితతు 

డ్. లిట్టులుండు ననుచు $ నెల్లరకుం బెల్బం దలంచి కాముకులకుం 4 దరుణు లెట్టి 

దుర్దనతను జూపి $ తొందణ కల్టింతుురనియు నెటుకచేయ 1 నాత్మం దలంచి. 3 ౪౪ 

క, వగోపికం గొనిపోయినొ, యాగోవీకతోడ వనవివోరము సల్చె౯, 

భోగాస_క్లికా హరి తను, బాగొవ్చగం గూజె ననుచుం 1 బటుగర్వమునక్. 3% 

క. తలపోసి యానితంబిని, జలజాతయులయందు నెల్ల $ సర్వవిధములక౯్ 

దలపోయ మిన్ననని ని, స్తులయదముం గాంచి కడశశతో వహారితోడ౯, 3౬ 

ఆ. కొంతదూర మరిగి ౪ యింతంతయనరాని, మదము తన్ను గ్రవ్ము 4 మంజువాణి 

యింకనొక్క యడుగు 1 నిడజాల నీమది, నరుగం దలంచి యున్నశయచటికి నను. 

క. కొనిపొమ్లూ యన మధుసూదనుం జాయుగ్మలిని గాంచి $ తరుణీ! నామూం 
వునం గూరుచుండు మన నువ్వనితయు నటు చేయం బూనుశవాంఛం గొనంగక్, 

క. తనమహీమ మ్షగవడంగా, వనజాయు. డదృళ్యుండయ్యె $ వనితయు6 దాపం 

బున బొగులుచు నోరమణా, ఘనబావారూ! ప్రాణనాథ! $ కంజాత్! వారీ. ౩౮ 

క, లోకంబున మాకధికులు, నీకంకుం గలరె యెందు 4 నీ వున్నావో 

శ్రీకృష్ణా! కృషణను గద, నాకు న్నీ 'దానికికా మీనం బలరంగకళా. ౩౨౯ 179 

. ఈశాం-భాగల ప్ల? 

ee 
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క. నీసన్ని ధి గృవనేయుము యోసరసీజ'నేత్ర! యనుచు $ నొగిం బలవించె౯ 

గాసిలె దానా; దక్కిన, యాసారసనేత్ర, లెల్ల $ హరిని వెదకుచుక. 3౯౪1798 

తే. ప్రియుని విశ్లేషమునంగబ్లు $ భీతియు వగ 
చెల్లునుం దన్ను నేంచంగం $ దల్లడిల్లు 

నన్నుమిన్నను గాంచి; రా శ యతిన కృష్ణు 

వలనం గలిగిన మన్న నం $ బెలియం బలికి. రం 1794 

క. తనదగు చౌర్టన్యంబున, ననజాతుని మూలముననె $ వచ్చి యనూనా 

_ర్టీని గలుగంజేయు నవవుతి, వినిపించిన వారు మిగుల 1 విస్తయ మడరక్. ర౧ 

సీ ఆతన్వియుం దోడ $ నరుగుదేర(గ నవ్యనమునందు శ్రీశృష్ణు మమత మి 
వెన్నెలగాయంగ 1 వెదకి రవ్వల గహనాంతరంబునను సాం ద్రాంథ కార 

వమావరింవంగ నింకి + నరసినం గన్చడం డనియంత మరలి; ర 4 ట్లంధథ కార 

మొలనీయున్న ను బురుీపో_త్తమునందె చి_త్తములు పరం నొండుతలంవులుడిగి 

తే, యతని సల్లాపములె వల్కు_ 4 చతని చేష్ట 
లే నటించుచుం దద్దుణ 4 బృందములనె 
పాడుచు దన్న యతనొంది $ వడలు లవ 

తలం రాత్మ గృవోళ సుంతయును మదుల. ౮౩ 1706 

చ. వనముననుండి వచ్చి యలవారిజ'నేత్రలు మున్ను ప్రతి నా 
వనరుహానేత్రుతో 6 గలిసి $ భవ్యగతుల్ దగనున్న యానదీ 
ఘనపులినంబు జేరి యటం 4 గాంచనచేలుని నాత్మలందుం జ 

క్క_నియనురాగ మువ్పతిలం $ గాం దలపోయుచుం జూడయోరుచుకా.ళళ 1797 

తే, ఎపుడు చనుబెంచునో హారి $ నెపుడు ప్రీతి 
నర్ధిలం జూతుమో యుపు 4 వనరువోత్షుం 

గూడి యిం దుందుమో యను1కోర్కి_ వార 

లంచె యుండిరి మనసు లాగహారినిజేర. ఈల 1798 

క) లా 

ముప్పదియొకటవయ థ్యాయ ము. 

. అ గోవీకాగీతలు, థఆా- 

క, వెలికాండ నీవువుట్టుటు వలన౯ గోకులము మిగుల 5 వర్ధిల్లెడు శ్రీ, 
లలనయు నిం దనవరతము, విలసిల్లు ముదంబుమోణి $ వేడుకలలరకా. 4 1709. 

చ. కరుణకు నీవె స్థానముగం 1 (గ్రాలుదు వ ట్లగుటక౯ా ద్వదీయప 
త్సరసిజయుగ్మమందుం దమి $ స్వాంతములెల్లను జేర్చి నిన్ను నే 
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నిరతినినమ్హి ప్రాణముల 1 నిల్పుచు నెట్టులొ కాంచుకోర్కి_ చే 
దిరుగుచునున్న మాకు నిశ $ చెప్పున దర్శన మిము శ్రీహరీ! ౧. 1800 

నీయందు జక్క_నిగనెమ్మి గబ్లీనవారి కరయ దిక్క_గుదు వోకవరద! మేము 
నీన్ర కోరకయున్న 1 'సయందుంగలభ కి చానికల మగుచు 1 దర్శనార్థ 

మిందుం జరించు నిశసుందరులను కర త్కాలనిర్మ లతర 1 కమలసాంద్ర, 

సరసులం జక్కంగా $ జన్ని ంచి యలరుతామరల యంత శ్భాగశసురుచిరరుచిం 

తె, *దెగడు నీచూడ్కు_ల నిటు వోధించుచున్న 
వాండ వె యిద్ది చూడంగ 1 వధము కాదొ 

శస్త్రవధ మె వధంబనం? జను ననెదవొ 

యిప్రుశు నీమాడ్కి_యే వధికీయింవం జాలు. ౨ 1801 

చ. వురుషవరేణ్య ! కాళయుని $ భూరివిపానలత _ప్పవారి చే 
మరణము గబ్లకుండ మము $ మాధవ! కాచితి సర్పమానఘా 

శోరవరునుండి, ఘోరతర$సర్వజనాంతకవృష్టినుండి ఫీ 
కరవవనంబునుండి వవిశగాఢధనంజయునుండి కాచితౌ. ౨4 1502 

౮౯ 

ప్ర, వంచత్వము. గట్లింపం, నెంచిన వృషభాఖ్యునుండి $ కృష్ణా | కుథశ 

మించిన వ్యోముని నుండియు, నించుకయు విపత్తు గబ్రోనీకయె మమ్లు౯, ౨౮|| 

తే, మజీయు నెన్నియొ విధముల 4 మరణము లొగిం 
గబ్రనుండంగ వానిని $ గరుణం వదొలలోల 

దోచి కాపాడితివి వెక్కుశరూవములను 
గలిగి నాపదలన్నియుం 4 దలలాం గాదె. 3 1804 

మ. చెలికాడా! విను గోపి కామణియనం 1 జేన్నొందుచులా నందుని 

స్తులభాగ్యంబగు నాయశోదనును బు త్తం డంచు నిన్నె "ముగిం 

దలంవంజూలము; సర్వభూతముల యంతస్పాతివై వాల్చుని 

క్పోలత_త్తే ఏం బన, మాయగాకొనియె యీ $4 చందంబునం బుట్టితౌ. ఈ 1506 

చ. సరనిజనూతి వేడంగనె ? సర్వజగత్సరిరకు ణార్ధ మి 

ర యదువంశమందు నవశ+తారముం గాంచితి వట్టినీవ్ర దు 
_స్తరభవఖీతి నీచరణ$సారన యుగ్మృము నాశ్రాయింపంగా 

నిరతము గోరువారలకు సీకరపద్ద మె నెస్టమిజంగళా. vy 1806 

క. అనిళ మభ య పదవా, మనమునంగల వాంఛితముల 1 మానక యిచ్చు౯ 

వనజాలయాక 'రాంబుజమును ౫కోొని మించు దాని $ మురవహార ! దయన్.. 
pm కాం! aie 

*“వరదనిభ్ను తో చేహకింవధ” ఆని మూలము. “శ'స్తే ఫ్రే శై వవధోోవధః, కింవ్భృశావధోవధోనభవలి 
ంతు భవ ల్యేవ” అని వ్యాఖ్య. 
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ఆ, వృష్టివంళ ధుర్య $ వేగ మాళశిరముల, యందు నునువవయ్య ఫ్ యూ శీ, త్ర వ్ర 

జజన బాధ లడంపఠథజాలు వాండనునీవు, వీర శేఖరుండవు 1 సారసాత >% 1808 

క, తను నా శ్రోయింహబూనిన, జనుల మదం బెల్ల నడయః 4 జాలు స్మీతముచే 

తను బొల్చువాండవు హర్క, గనుకనె నిసనవేయం + గా నెంచు మమున్. ౫4 

క. చెలీకాండ ! శైకొనంగదె, తొలుదొలుతక౯ా మంజువదనీతోయరుహాము ని 

స్తులకృవం గనంబజపుము; భృ క్తులపావము లడంచు నీదుశకోములవదములీ. ౬ 

చ. కనుంగొన గోగణంబు వెనుశకం జనుచుకా సీరి కాటవ ట్రనం 
జని మదశాలి కాళయుని 4 చారుశిరస్తతిపై6 జెలంగి బే 

వనికర నేవితం బగుచు $4 భానీలు నీవదవంకజంబు నొ 

య్యన దయ నస దీయహృదశయస్థలుల౯ నిలువంగచే విభూ! ౭ 181] 

క. తొలగింపు మనో వాంఛల, జలజా ! బుధిజనులకుం $ జూరుతరము మం 

జుల వాగ్యుతమునునయి సొం,పులుగుల్కె_డు నీదు వాక్యశపుంజము వినంగన్. 

చ. మనములం జాలనాళంగొని $ మాధవ! వచ్చితి మేము నీదునా 

జను జవదా6ంటకుండ. గడు! శ్రద్ధను జెనెడుబారమౌటం జ 

క్కనియధ రామృతం చొసలి 3 శౌన్రుము పరవరేణ్య ! వాక్సుధం 
గొని బ్రుదుకంగయ జాలుదుము 1 గోపకులోద్ధరణా ! మహో వభూ! ౮ 1313 

నీ, శాపత్రం యంబునం $ దప్లులౌ వారికి ద్భత్క_భామృతము జీవనము సుమ్ము 
సుధకరజె నయ్యదిశశుభ తమంటై యొవ్వు బ్ర బ్రహుసె ర్రలచేత $ నర్గి తంబుం 
బాపహరంబు (శ్ర+వణమంగళంబును శాంతీహంటును నయిసంళ్రో, యార్డ్య 

మునయి లంగ నోప్వోలిక నొ ప్పుడు సీక థామృతమును 9 నము న్వ్ 

తె. రర్భయు కిం గీ రంతురొ $ యట్టివారు 

ఫపూర్వజన్మంబునక్ భ్ _కీపూర్వకముగ 

దానముల నెన్నిటినొ చేసీ $ మాననీయు 
అగుచుం బుణ్యాత్మ కులునయి $ యలరువారు. ౯ 1514 

చ. ఇతనియుండు నాక థామృతేముం స్ట ద్రావి యింకేల మదీయదర్శనం 

బనకుము మామనః పి వ్రీయుండ 1 వై గశేలియం దగనట్టివ _రృనం 

బున దగువాండ వాదుకద గ పుష్మరలోచన | చే మవీషణం 
బును మది థ్యానయోగమును $ బూన శుభ ంచగునీవిపోరమున్. ey 1815 

క. చిత్తంబున నిల్చెడు నృట్లు త్రమగతి నొనరంజేయుచుం డెడు నన్నెల్ 
పొత్తును గూ ర్చెడు నర ము, లి త్రటీ మానుదుల నెల్ల 3 నెంచడుగ్భష్లా 

శక మరఠ్క-_థ్మాశ్ళవణేనైవ సిర్వ  తాభవళకింమద్దర్శ నేనేతిచేన్న” అనుదానిభావ'మే యిందు? 
గలదు. ౨... 



కీం.] దశ మస్క ౦ థము. . బై ప్ర 
మ. కమనీయాకృతిమిఅ నాథ ! వశునంఘాతంబువెంటకా మనో 

జ్ఞుముగా నీవలమందనుండి చనుచో 4 సంఫ్రుల్లవద్మంబునం 
దము నిందించెడు నీవదంబు లల "కే దారంబులం బొల్పున 

స్యముఖంబుల్ తృణసంచయాంకురములుక౯ా $ జాలకా న్పృృళింవం గటా! ౧౦౪ 
. ఎంతగ నొచ్చునో యనుచు $ నేము మనంబుల వంతనొంది యా 
వంతయు వోయిలేక నిను $ నారయుచుందుము సుమ్లు; నీవ్రు ని 
శ్పింతెముగకా వనిం దిరిగి 5 చిత మయూఖుయడు (కు,౦ంకుచుండంగాం 
గుంతలముల్ వినీలరుచిం $ గోరి కనందగి చెల్వుమోఅంగకా ౧౧ 

. ఆనన మళ ధేనువులోయం ఘ్రీ రజంబున య్ర్రుంగి వుపాడుల్ 
జానుగం గృమ భృంగములోసంగతి నొవ్వుసరోరుహూంబు నా; 
గానంబడంగ మా మదు లోఖండముదంబును బొందునట్టు లిం 
వై నగతుల్ చెలంగునటు $ లల్లన వత్తును నల్లనయ్యరో. ౧౧౪ 1319 

క. పలుమాటు మోముం జొప్రచుం గొలువుదు వామోద మళ్లు $ గోపాల! వమువహోః 

చ, 

ధులందోల సమర్జుండ వొ,జలజాయతవ త్త నేత్ర $ స్వాంతే ప్రియదా! ౧౨ 1820 

కొలిచిన శర్మదం బగుచుం 1 గా,రమవోవదలందు నెంతయుం 
దలయంగ నర్హ్హమై టీతీకిం $ దద్దయు భూషణమై చెలంగుచు౯ా 
జలరుహనూతి పూజలను 4 జక్కంగం చేయంగనొప్పి యమ్రొక్కు_న 
య్యలకు నభీష్ట రాజి నిదీనర్హ్యమునై తగునీపదాబ్దమున్. ౧౩ 182] 

తే, మాయురస్థ్సలు లందుంచి $ మామకవహృద 

సీ, 

యౌార్సిం దొలలగింపుమూ, వీర! $ యమలనాద 
ముఖర వేణువు చేం జక్క 1 ముద్దిడం బడి 
నట్టిదగు నీయధరసుధ 4 యలరుం గాదె. ౧౩౪ 1822 

ఇ ఉస లి న, వ్ ఫొ , చ క్రృవ_ర్హిత్వాది జనితసుఖంబులయం దున్న ప్రతిని $ నాట్ల మజుచు 
నట్లొరించుచు $ నతిశయశోకనాశనచణంబయి తగి 4 ఘనతరమగు 
నాస_క్టీం బుట్టించుూనడదియయి తనరు నీయభరామృతంబు మా + కాదరమున 
నొసంగుమూ; వగలు నీీవొవ్వగ వనమున కరుగునప్పుడు వ్ర జగమందు నున్న 

తే. వారు నినుంజూడంజాలమి 4 వనటం గుంది 

ర 

యమణము యుగమట్లు గడపుచుం $ గుమ్రజ నదీ 
యెట్టులో య_స్తమయ మవ్వు 1 డీను మరలి 
"రొ గుటిలకుంతలంబయి $ రమ్యుమగుచు. ౧౮౪ 18928 

సిరులకొ వెలయుచుం దగుసుందరతాపకముఖము వారుతమిం గనుంగొను న 
_తృరుణమునం బతుములు నతేరాయముం గూర్చ. దానం 4 దహతవావడుచున్, 
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క, ఇది యేమని చింతింతురు కొదువవడకయుండం జూడణగోరిన నడ్డం 
బొదవించు వత్తేముల న్కిట్టదయతం బుట్రించిన విధి $ యతిజడుం డగుంగా. ౧౫ 

ర్, చ్యుతిలెనివాండ వనియె, పతులం బు త్రులను వారీీబంధువ్రు లను శ 

తృతతులం ! దక్కినవారల, నతిక్రమించియె యెసంగూనట్టి వ్రీయమునన్. ౧ 

చ. మనమున ఇంత్ "వోయి తగూమాడ్క్మి_ జెలంగెడు నీదు గానము౯ా 
విని యతిమోహమందుటను $ పెగమ నీగతి మెంచి భూ కుడా! 
కనుంగొనవచ్చినార మిది $ కాదుకదా పగ లిట్టిరా త్రి నే 
జనుడయిసకా నితంబినులం $ జాలును బొం డనువాయడు గల్లునే. ౧౬ 1827 

ఏ కాంతముననె నీశవిటొనర్చినయల సంకేతమును మజీశస్వాంతరోగ 
మును బెంచువాంఛను $ గనంజేయు నీచూడ్కు_లను నవ్వుమామును $ లత్షకాట 
పట్టయితగు నురోకభాగంబు గాంచిన మా శెంతయోస్పృహ 4 చేకుర మది 
మోహ మొం దెడు , నీదూశవుట్లుక వ్రజవానిజనుల కెల్లను దుఃఖశజాల మడంవం 

ఆ, జూలు. జుమ్లు మణటియు 1 సర పృపంచమం 

గళద మగును; గనుకం 4 దలయప్రలందు 

నిన్నె గోరుమాకు $ నెజీ స్వజనహృదయ 
వ్యాధిం బాపుమందు $ హరి! యొసంగము. ౧౮ 1828 

క, ఆమందేదో యొజుంగుదు వోమానితరూవ! నీవె +? యూహించినచో,; 
గోమలతర యుప్యత్చద, తామరసము లా శ, తాళ $ తాొవహారంబుల్. ౧౮ 1829 

చ. నిరువమురూవ 1 యోవికచోనీరజ నేత్ర, ! దయాసము,ద్రుండా! 
గురుకఠినాస్తదీయకుచోకుంభ ముల౯ స్ప ఎ్రశియింవ నొచ్చు నీ 
చరణసరోజయుగ్మ మని $ చాల భయంబున మెల్ల మెల్ల సుం 
దరగతిందా ల్తు మాయడు(గురదమ్లులతో వని నీవు (క్రువ్వరన్ . ౧౯ 1830 

తే, కఠినసూత్యపాపాణసంగతి నవెంత, నొచ్చునోయని మామదుల్ 1 వెచ్చనూర్చు 
చుండు నీపెకదా మాకు1నున్న జీవితంబు వేక్కేల మాటలు +? డై త్యదమన! 

వుం. 

ముప్పది రెండవయ థ్యాయ ము. 

అర శ్రీకృష్ణుండు సోపికలకు దర్శనమిచ్చుట. థితా- 

క, -ఈవగిది నవ్వనంబున, గోవిక లాకృష్ణుపెని $ గవార్షిం దదియ 
వ్యాపారంబుల: పాడుచు వాపోవుచుం జూచుకోర్కి $ వర్టి ల్లంగన్. y 1832 

క. పలవించి రప్పు డాకాంతలకంఠరవంబు బారుతర మై వెలయ 

జలజాముండును వారల, యలజడిమాన్చంగ సున్ని 1తాస్యాంబుజుం జై, ౧ 1888 
క. పీతొంబరంబుం దాలిచి, చేతోభ వమన్మథుం డని 4 చెప్పందగు న 

ప్లే తనువొప్పంగ సుమమా, లాతతి ధరియించి కడువిశలాసముమిోాజన్, Cy 

em 
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క. కనువక్టై వారి మ్ర లను, గనకాంబరఛారి చ్రీతోగల్టించుచు వ 
చ్చినంగాంచి గోవి కామణు,లనూన ముత్ఫుల్ల నే త్సశలయి యం_త్తణ్నిన్, yy 1935 

క్ష, పోయిన ప్రా ణంబులు ర్కానేయనువునం దనునులలరు $ చే ్రైజ నక్టే 

చ. 

నీ, 

యాయంగన లొక్కు_మ్మడి, నాయధిపునిమ్రోల నిల్చి 1 రాళ్చర్యముగన్. 3 
కనంబడ శెట్లొపోయి తము $ గానీలంజేసీన యామనోవారుం 
డనయము తారు కోరుహరి + యల్లన వచ్చి కనంబడంగ నా 
వనితలలోన నొక్క_తుక $ వాంఛలుతీఠరలం జిన్ని కృష్ణు దో 
ర్భనజము దోనీటం గొనియెం + బంతముమిోజలో నెంతో వేడుకన్. 3y 1837 
లలనయొక రు వేగమె ్వవీోలానముమోలుంగం జందనంపుంజ 
ర్పలందగు కృష్ణ బావాున్రును $ జక్క_ంగ మూంయప్రరమందాం జేర్చికొం 
చలా; మజొక్క_తన్వి వనశమందు హరి ప్రియమైన బృంద యి 
మ్థులం బ్రతికుంజమందిడిన 1 వూజ్యతరంబగు తవ్థులం బొగిన్. ౮ 18389 

. హరి గృహియింస దానిగొనె $ నంజలింబట్టి, మతొక్క_ లేమయుకా 
విరవామవో_ర్డిం గుందుటను 1 వేగమె శ్రీవారిపొదపంకజం 
బురుతేర తావమాగ్చు ననుశనూపహా చెలంగ నురోజవీళమం 
దు రమణు లెల్లరుం గనంగం $ దోరవ్రభ క్షిని దాల్చె న_త్తటిన్, ౫ 1939 

కుటిలకుంతల యో రు 4 కుటిల భ్రుకుటియయి వ్రేమభరంబున 4 నేమితోంవ 
కసె విహ్వాలయయి $ యార ! యిటభ్రొనరువం దగునె యంచునచింవం $ ద లంచినట్టు 
లధరంబు గజుచి యాోపవారిం గొ ట్రంగాంబూను చందంబునం గటాశతముల నకు 
నిగిడించె మటీయొక్క_4నెలంతమిన్న యు భ Es లాహారిపాదాబ్ద 1 మాశ్రయించి 
కనుచుం దృ్రినిబొందనిశకరణిం దన్లు 
ఖాంబుజను జెప్పపాటు లేనట్టిదృష్టు 
లను గడుంద్రావియు౯ మరశలను మవాళం 
ద్రావుచుండెను గాంచ దిం$తయును దృి. ౭ 1840 
మానినిళయో రు దృగి(వరీమార్షమున౯ా బర మేళుం గృష్షుని౯ా 
మానససీమం జొన్చి పరమ, ప్రమదంబునం గాలిలించికొం 
చూనినశ్రద్ధం టైం జనక + యుండంగం గన్నులుమూనీ "యోగిచం 
దాన ముదంబుముగ్నయయి 1 తాం బులకల్ మెయినిండంగాం దన్. ౮ 1841 

ఇట్టు లాగోవిక లా శ్రీకృష్థునిం గాంచినంతనే పరమోత్సవ నిరర్భృతలై మవ+ 
సందంబు వైంబొలయ విళ్వ లై జసదళనున్న జీవులు సుషు_క్తిసాకీయగు స్రాజ్ఞానిం 
గాంచుచందంబునను, బర మేశ్వరుంగాంచిన ముముతున్రులకరణిని, బ్రహాజ్ఞానిం 
గాంచినసంసారులభ ంగిని నియోగవ్యుధం బానీ యుంథి రంత, ౯ 1842 
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క. వినుమువలివా_ర్త వత్సా), వనజాత. పీతిపాత్ర, |! $ భగవంతుం డా 
నల 

వనితలు విగతవ్వుధలై, తనుం గూడియె కూరుచుండం 1 దదోోగమునన్ . ry 

తే. పరమపురుషుండు సతక్వాదిశనిరపమాన 
శ కులంగనాడి యుండెథు $ చందమునను 

బరారష్గమునకం'ు మిక్కిలి + పాలువుం గాంచె; 

నంత వారలందోడొ్కెని $ యచ్యుతుండు. ౧౦ 144 

క, -కాళిందీవులినమునక్సు శ్రీలిలాస్పదుండు పోయె $ జెచ్చెణ నచటం 
. జాలుగం బూచిన మొల్లలు, కౌ లెడుమందారములు నిశకామము తనరెన్ .౧౦౪| 

క. ఆపూవులతావులతో, నేపారంగ వీచువవను 1 నెంతయుం బ్రీతి 
వ్యాపారంబుల భంగము, లావోవనితృ ౬ (వ్రాలి $ యమలధ్యనులన్ ౧౧ 

తే. ఒక్క_ మొగి జేయుచుండె నట్లొప్పుచున్న 
యాళరత్య్మా._లమందు ఫీగతాంశువివుల 

చంద్రికలు నిండ జీంకట్లు + సమసీ పోవం 

బరమమంగళ నిలయమై $ పరయా నదియు. ౧౧౪ 1947 

ర్త స్రోతన్వీని తన యలలను, చేతుల నెంతయును ట్రోల్ చేసిన సూక్ష్మం 

బైతగు నైకత మచ్చ, బ్రీతింగూర్పుచును మిగుల 4 వెలయుచునుండెన్ . ౧౨ 

చ. పులినతలంబునందు నటం 4 బూవిలుకానియనుంగుందూవు బై 
యల రెడు నానితంబినులు $ హర్ష సము, ద్రునిం గ ఎక్షాం గాంచి యి 

నుల హృదయవ్యథల్ తొ "లలిశపోవంగ నప్పరమాత్తుం జూచి ము 
జ్ఞలనిధిందేలు వెదముల$చందముమోణ నవా _ప్పుకామనై. ౧౨౪ 1849 

క. సంతోషాంబుధిం చేలిరి;, వింతగ నాత్మలకుం జూడ 1 బ్రియబంధు లెయా 
కాంతున కా శ్రీకృష్ణున, శింతయు సంత్భ_ప్టివిగాలు $ నింతులు త్వరగన్. ౧౩ 

ర్త స్య్వోరో జకుంకుమూంకిత, బారుతే రామూల్యమృదువోసనముల తుద లక 
గోరిక నాసనమును జే,కూరిచి భన్యతమలై 6; $ గోపాలకుండున్. ౧౩ 186] 

స. యూ ేశ్వరుల మానశసోత్కుల్ల పుండరీకాంతరమునం గల్పిక తాసనుంయి 
యలశారు నీళ ష్షరుం $ డాభగవంతుండు వనితావ్రకట్చి తాసనవరమున 
బలనీ గోవికలెల్ల 4 వరుస గనార్చుండి తన్న ర్చింవ లోక త్రశయమునం గట్టు 
లావణ్యమునకు నెకల్లను దానె వసతియై తనరారునాకారశమున వెలింా; 

తే వాంఛ లుల్ల సీలకా జేయుగవాసుదేవ్రు 
నచ్చటం గాంచి మంద స్మ తాంకురములం 

_ గులుకు లీలేవణములం జెన్న లరుబొనుల 
తోడ నాహరిం బూజించి 4 కూడియుండి. ౧౮౪౪ 1852 
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క. సురుచిరకేమలహారిపద, సరనీజముల స్వాంకములను $ జక్క_ంగ నిడికొం 
చు రమణ మెల్ల (గ బినుణుచుం దరుణులు తో "లుతకా నుతించి + తావముపాల 

ఆ. సుంత కోపమూని $ సొగసుగం బల్కిర; (యన్. 
కోవులాంగ! ధరణిం 4 గొందటు తము 

గొలుచువారిం దమరుశగొలుతురు; కొందణు 

కొలువకున్న వారిం 4 గొలుతురుసుమ. ౧౫౪ 1854 

క వినుమా యింకం గొందటు, జనులు తముం గొెొల్బునట్లగజనులం గ్ల్వం 

గనురాని జనుల నుభయుల్క, ననువొంద 6౫6 గొల్వ రిందు 4 నంతర మెది వరా? 

షె. తెలుపుము మాకుం జక్క_ంగ, జలజావా ! యేదిసాధుుసరణియొ యని యి 
ముల సాషభిపాయంబుం, డెలువయ నాలించి పలికె 5 చేవవిభుండున్. ౧౬ 

క. చెలులార! యొకరినొక్క_రు, కొలిచిన మణి కొల్చువారు$కొంకక స్వార్థం 
బులం గోరువారలే యని, తలయం జను గాని వేఅటు'ుతలంవం జనునే? ౧౬౪| 

క. తమునొక్క_రు నేవించిన, తమ రవ్వారలను గొల్వం + దలయట సుమన 

క. పరులకు నువకృతి యొనరిచ్చి పరమంబగు ధరృ్యవమార్దశపాలనము నొన 

ర్పురతియు నటం గనరా,; దెన్వరు న్వార్థముమాని పరుల + బాలించుతమిన్, 

న. కరుణ గలవారలగుచుం బితరు లాత్మభవులనుబో లెం $ దమ్ముం గెలుచునా 

తురతం గననట్టివారలం బరమాదృతిం గొలుతు రట్టిశవారల శెల్లన్. ౧౭౪41860 

నిరవవాదంబయి 1 'నెగ జెడుధర్మ్మము సౌహృదమును గల్లు + జానలార! 

సరభూతములందుం $ జక్క._నిభావంబు గలుగును గొందటు 1 లలిని దమ్ముం 
గొలిచినను౯ వారిలగొలువరు వా రిశం గొలువనివారలం $ గొలుతునెట్లు ! 

వీరెల్ల నాలుగగవిధముల విభజింపబడుదోర్చు జ్ఞానైకకవరత నొప్ప 
తే. నలరునట్టి యాక్తారాముశలనియు భోగ్యమందునిచ్చయె లేకుండకనలరువూర్ల 

కాములనియు గృతఘ్నులుం 4 గఠినతములుు ననియు వారికిం జేరు లోశయతి 

ను. చెలులారా! యింక నాదుమాట వినుయడీ 4 చేం జిక్కి యర్థంబునం _[వలార. 
చలనం బై చన దానిపై గ లతమికో స్వాంతంబు వేజొక్క_డుం 

దలయంగానకయుండ. ద_త్సజీలుచుక్ $ దై న్యంబుచూపవట్ట వ 

_రిలునిస్సు fo డన నన్ను గొల్బు జనులకొ ? దీపాటు'ప్రే మంబునన్ o౧ry 1862 

క, నేనును గొలువ నబే లనం గా నన్నే యంతరంబు $ గన్పడనితమి౯ 
త. cipirRiit వాపుల brik egypt కూ. 

రా 

1 “భజతోను భజం ల్యేక ఏకవీతద్విపర్యయం, నోభయాంశ్చ భజంత్యన్య _నీతన్నో బ్రూహి 
సాధుభోక” అని మూలము. 2 “ నొాహాంతుసభ్యో భబజతో2ఒపీజంతూకా భజామ్యమోమఘోనునువృ త్తివృ త్త 

యే, యథాధనో లబ్ధి ధే వినే రచ్చింతయాన్యన్ని భృతోన చేద” అని మూలము. 

ఛాం-భాగ= సిఏ 
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థ్యానంబు చేయందగు నని యే నేం గన్బడకయుందు నిది తప్పెటులౌ? ౨౦ 
క. కాదుకృతస్నుత యిదియన్సి యే దలంవక౯ొ వలయు మోారోలి త్తటీం జెలులా 

రా! చారుణవనమున నిట్క, నాదారిం చెలియ నెమ్మీనములం దలంచుమున్. 

క, అది యు_క్తమె యగు; మణీ యీ; యదియునయు_క్షంచె యరయ$నగు, నని సుంతై 
నం దలంపక లోకము న్కియ్యది థర మభర్మ మనుచు $ నరయమి శ్రుతులన్ .౨౦౪ 

లే, మారుపాటింవ నందున 4 మేటిబంధు జనుల దిగనాడినందున 4 ననుభజించు 
నిష్టగలదని యొంచితి $ నేను డాని నరయం గనంబడకుండితి $ నని తలంపుండు. 

క. కొలుచుచునుంటిని మిమ్మని తలపోయుండు ప్రీతిం గన్న తరుణులు "గానా 
గలదు. ప్రియం చెద మాయందలఘుతరం బంచు నరసి $ యవరాధముగన్. 

క. మనముల నెన్న కుడీ య్యిట్లనుదితకపట ప్రమోద $ మంది ననుం గొ 
ల్చినమోకు మిక్కుటం బనం జను నుపకారంబుచేయం $ జాలితినేనిన్. ౨౧౪ 

తై, సురలుజీవించునందాత 4 సొరిది జేయ, శ క్యు మెకాదు; విడునంగం 1 జాలనట్ట 
సద్మ ళృంఖలముల వీడి 1 సాధుఖ క్షి నన్ను. నొలునంగ వచ్చితి 1 రిన్నిళ నిటు. 

లే, ఇట్టి విాయువకృతికి నోగయింతులార, మోసురీలతయే యెన్న $ మటి ప్రత్యు 
పకృతియగు గేహళ్ళంఖలాశ పతతి వదల్కీపోన్ర మోకని వరికి శీశ్రభూధవుండు, 

వస్తా శైథాలా 

ముప్పది మూండవయ థ్యాయ ము, 

_పఫ(గ్రి రాస క్రీడ. de 

క. వనజాకుండు భగవంతుడు, మనము లకుక౯ా నాంపుగూర్చు $ మాటలు వలుకకొ 
వినియుం డదంగస్పర్శం,బును గనియుకా విరహతావమును హానీ రొగిన్, ౧ 

సీ. నానాజగ్యంబుల $ నర్తకుండునుబోలె నాడించుగోవిందుం $ జాతరుణము ' నందు రాసక్రీడ + నలరారంగా నెంచెం బకృతియే నర్తకి 4 వరమవుకుషం: 
'డగ్కు సూత్ర, థారుం దీశయర్థము బెలువంగ నభినయిం చెడునడికయగును రాన 
మన నందు నర్హకీశీవాక్ష ౦బు చెలువొందుం బరమేశ గరుడు భ_కగపాలకుండు 

ఆ. సావీమా్రు,ం డగుచు 1 నవీగోచరుండయి, వారిగూడియుండు $ వరుస యిదియె 
రాస వమునెడువేర 1 రంజిల్లు (శ్రడకు, నీళు శ_క్టి“నుఖు స్ట యిందుఫ లము.] I872 

క, తరువాతా గోపాలుడు హారిను నను ప్రతలు నగుచు 1 నధిక ప్రీతిం 
బరణుచు .వర్తించెడు నా, తరుణీరత్నములలనాడి 1 తత్పులినములన్. ౧౪ 

క. వరుస బరస్పరవరకర్క, సరసీజములం బెనంచిఫొనునుం $ జానలు కొల్వ౯ా 
నిరుపషమరాస క్రీడా, పరతకా మోదింవం వొడల 1 భ్ కుల 'దేల్చన్ | ౨ 1874 

wg 

స్త సకలవ్యాఖ్యానాభిప్రా యసార మిందుగలదు, 
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ము. వరుస౯ "వారల మండ లాకృతీగ 'జల్వంబొప్పంగా నిల్పి యి 

ర్వుర మధ్యాంబునం దా నొకండుగ లసోద్దూ /పంబున౯ా నిప్ప యా 

సర సరుణ్జయనాద్వయాంసముల పా _సద్వంచ్వము౯ మోవీ సుం 

వ. సంవ సృవృం్తి తి నడచెకా $ చామోదరుం డ త్తట్న్, ౨ 1575 

యో “గేళశ్వుారుండయి $ యొవ్వునా నీ (శ్రాకృష్ణుం డత్యంతళ క్రి కిం దానలరుచుంట 

“సాశామినీమ్ణు $ ల త్తజిం దమయొద్ద నిలుచుండి తమెె యిశమ్థులను గలి 

లించుకొొనియె యుండు $ నంచు నొ తొక్క తే తలపోయునట్టుగం 1 చా నెసంగా; 

నామహోత్సవదర్శకనాస కృమతులయి నిర్జరుల్ తమతమ 4 నీరజేశ్ను 

తే. ఇలను గూడియె వ్యోనుయాశనముల నెక్కి 
యంబరంబున నెల్లెడ $ నావరించి 

యుండి రంతట దుందుభు 5 లొక్క_సారి 
మొరసె సుమవృష్టి యె'ల్లెడం 4 గురినె నంత. ౮4 1876 

"విను వెడుక గంధర్వులు, వనితాయుతులగుచుం గృష్లుకభ వయశంబు౯ 

మనముల నెసంగుభ _క్తిన్సి వినుతంచిరి గేయములను + విస్సృతి గనంగన్. ౫ 

. అనువవము 'రాసనముండ లము+నందు.6 జపజెలంగెడు స _్రనంబునకా 

వనితలు తత్స )యుండయిన $ బారిజనే త్తు రడి శ్రీ బీవిరాణుం దా 

ల్సిన వరకంకణంబులును6ం $ జిత త్రనునోపారనూపురాదులం 

గనందగు కింకీణుల్ తుములోక వ మనినాదము లొప్పంగా దన్. ౬ 1878 

మ, భగవంతుం డగుదేనకీసుతుడు ఈ తత్సదాతులంగూడి హె గా 

లొ 

క. 

= మగరత్నంబుల యంతరంబున రుచుల? మైకొన్న నీలాఖ్యమై 

నాగసుంగుల్కెడు రత్న మట్టు మిగులక౯ా $ శ “భిళె నాకాంతలు౯ 

దగ భాసిల్లిరి తత్ప్రభాయుతి. నితాంత స్ఫార కేజంబులన్' ౭ 1879 

. ఆరాసవీహారణనుందుం గ ఎ్రన్హానిగాడ మానిసీవుణు లెల్ల గ్గ మండలాక్ళ 

తిని గృష్షుచందంబుశనను బదన్యాసముల్ గనంబడ6 'జేయుచుం $ గమృహ_స్త్మచు 

ములను ద్రిష్పుచు న్మితి/బుల నందములుగాంగ భ్రూవిలాసముల నియపులయలుకు 

నడుములు గద ల _స్తోనంబులు పై 6(టలోం జలియించుచుండ వస్త్ర ములతుదలు 

. జదరుచుండ గండకసీమలం గుండల, కాంతు లొలయ దదనగర జనులను 

స్వేదబందు "రాజి చేల గొన్భుడులను, సడ లకుండC గట్టు $ సరభసమున, ౮ 

మొలనూలు వదలకుండ, విలాసమొప్పకా బిగించి 1 వెన్నునిచరితం 
బులం బొడుచు జలధరమండలమున విద్యుల్ల తాళకనాం జిత్రముగన్. ౮ 1581 

సః “ యంమ్యేరన్న భస్తావద్విమానళత సంకులం, దివౌకసాం సాదరాణా మాత్సు క్యాపహృ ళా 
9 an తాం అని మూలము. 
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క. వీలామానుషవి గవాం జై లలి జెలువారు కృష్ణునంతేరమున వా 

రోలి వెలింగిరి; కుతీ, జాలము లటు మోదమున సోనంగుచు మిగులన్. ౮ 

క, నానావిధ రాగంబుల, చే నెంతయు గళములు విలోసిల్లలో నాట్యం 

బూని యొనరించుచు౯ా హారి, మానితతనుసంగతికా. బ్రశమద “మొప్పారన్. ౮౪4 

క, ఎలుంగా త్తి పొడి రాపాటలగంధుల నాదమే కఫడంగ్ జగముల 

విలసిల్లీ "యావరించెను, గలకంఠి యొక రు కృష్ణగకలనాదము తోన్ em 1851 

క తనగళనాదము తోడయి, కనంబడయగాం బాడంచొడలి 4 కంజూయుంయ మే 

లని వలువుజు పొగండలగ నా తేనిస్వరములతోడం గలియఠదలయునిరితస్', ey 

తే. షడ్డమాదిగ6 గల్లిన $ స్వరవి భేద 
ములను (ధ్ధువతాళసం యోగశమునను జక్క. 

వాడె నాహట "ంతయుఈ $ చి మద మొదవ 

గారవించె శీ శ్రీకృష్ణ కాకా యనుచు. ౧౦ 1396 

చ, సురుచిరగా త్రి యొక్కొతుక $ సొంపుగ రాసవిహశీన “రమగ్న మై. 

శరము వరి శ్రోమంబుగని 4 కంకణముల్ చపయింపం గొమ్ముడి౯ 

చెరనీనమలి శే ల్లి కాకుసుమీబ్బృందము వీడంగ బార్శ (మందు ను 

న్నరమణు మూంపురంబుపయి + నై జకరం బమరించి నిల్సైం దాన్. ౧౧ 1౧౫7 

చ. కలువలవాసనల్ మిగుల $ గందపుయబూంతలం 'జెల్వుమించు దో 

ర్భలజముం గృష్షుం డొక్క వ్ర జుసారసనేత్ర భుజంబుం జేన్చః గా 
నెలమిని మూరుకొంచు నలోయింతి కొరీరము హృష్థరోమమై 

వలయంగ ముద్దువె వెట్టుకొనె $ వన్నుడు తన్ను బవ్బూాకరింవంగన్ ౧౨ 1వీర 

చ. అతివయొక ర్జు న_రనమునందుః జలిం చెడుకుండ లంటు లక 

బతి యరయంగలేని ఛవివర్వంగ గండయుగంబు వితియా 
కృతి గనం గృష్షంగండ మున $ నెంతయు "నేర్చునం చ్చి బాన స 

మతి విడియం బొసంగి బవాుాశమానము. జూ వెను నందబాలుండున్. ౧౩1889 

ఆ. రమణి రూ రు నూపురములు కాంచీదామ 
కింకిణులు ధ్వనింపం +) బొంకముగను 

నాడి పాడి యలనీ $ యటనున్న శుభహారి 
హ_స్తపంకజ మెద 4 నదుముకొనియె. ౧౪ 1890 

సీ. తక్కినగోపికల్ 5 మిక్కిలి ప్రీతు(డై సిరి కొక్క_తికి నునోకవారుండు నగుచు 
నచ్యుతుండయితగు $ నాహం గాంతునిగ ౧ బడని తత్క మ (మగకరసరోభ 
వాలింగిత శ్రీ వ+లయి కృష్ణుచరితముల్ పాడుచు న ర్రనపరత మిగుల 
విహరించి; జో త్తణ్ వెలందిమిన్నలు క రములయందుం జెలువంబు 1 గులుకనునిచి 
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కొనిన యుత్సలములు $ కుటిలాలకవిలాస మమరుకపోలముల్ + చెనుటబిందు 

వులును చోములకు నుశజ్ఞ (లతర క్రీ లంగార్చుంగ6 గంకణనూవ్రశరములు సూత్తు 

కింకిణీజాలమ్లుం $$ బొంకముగా ధ్వనుల్ గపిగించుచుకా వాద్ధ్శీములయి జల 

రయషుంకారములునే నేయు $ వషట్పదములు గాయకులుగా రాసగో[ష్టులను గోళ 

"తే. పాళములనుండి మృదులప్కుష్పస్ర, స,జములు 

జాటుచుండంగ భగవంతు $ సారసాతుం 

గలినీ నృతస్థింబు చేసి రక్కరణ 4 (ని 

శకేతనుడు భగవంతుం డఢాక్ళష్ణంం డప్పుడు. ౧౬ 15391 

చ. వనితల గాశగిలింతలను 4 బూహులతా గ్ర పాణంబుల౯ మనో 

జ్ఞ నయనవీత.ణంబులను క్ట సాధువిలాసములకా బ్ర, మోదసం 

జనకములైన వోసములం 4 జక్కలోం జేల్పుచున నర్భకుం డోగిం 

దనప వ్ర తిబింబముం గనుచుం $ దా విహారించుగతిం జెలంగుచున్. ౧౭ 1392 

తే కరమివార్షి ౦చె స్వీయాత్మి $కలగు టరస్సి ఖామినులు కృష్షునంగ సం$స్పర్శము లను 

బరవశములయి యిం ది బ్రి యోకత్క_రము లొప్బం ,బ బ్ర మద వారినిథిం చలి కరముల 

చ. వరవళలౌట మాల్యములు $ భాసురరత్న కలావముల్ మనో (గతుల. 
హరతరనృత్య హాతునున 4 నల్లన జూటుచునున్నం జక్క_జే 
యురతిని బూనరైరి కురు $ లొయ్యన వీడయ నీనిబంధములీ' 

గురుకుచపట్టికల్ మృదుదుశకూలములుకా సడలంగ న _త్తతిన్. ౧౮ 1994 

క. వానిం జక్కంబలువం, బూనరు వా రించుశేని $ బుధులు హారియం 

దే నిల్పియుండుట౯ మటి, శ్రీ నిలయునిలీలలం గని + ఇెందినపడ్క_న్. ౧౮ 

శక, నురవ _క్సమునం 'వెలంగు ఖ,చర కాంతలు మోహవరవ+ళతం 'గాంచిరి ని 

ర్భరవోంఛ లా_ర్టిః గూార్చంగు సరనీజరివుం డితర'ఖేటోసంయు కుం డై .౧౯ 1506 

తే, విసి స్మితుండయ్యె; నత్తజ్ విష్ణుమూ్తి రీ గోవికలసంఖ్య దమెంతో ' స్వోయావమంత 

సంఖ్య నమరంగం జేసి! స్వర్ క్రి విలయం గడు విలాసముమిోిజణు నిీక్క_మగు నట్లు. 

తే, వారితోడ నాత్తొరొము 4 డై రమేశుండై యచింత్యవిభూతియు $ నై తనరియు 

విహరణమున ల్సి; న_త్తణ్ + వెలందు లెల్ల, రతివివారమ్తునం బరి శాంతే లగుట. 

క. కనుంగొని శీ శృకృష్ణుం డా వనితల 'నమ్రైములను స్వగభావముగం గృ పా 

వనరాశిగాన సుఖముస్క గనం౭జేసెడు నాత్తహ _స్టోకంజమునం దగన్, ౨౧ 1699 

స్థ శ్రామజనిత ఘర కణములు తమంగనే మూక్చునొందం $ దగువిధముననే 

'నమురుచుం దనహృదయమునం, దమరినవ్రే, వుమును జూ'జి 5 నాగోపీకలునే, 

నీ, వర మేళ్వరుని చారుశకరరుహస్పర్శనముల ఫల్లివిరయు గ్రగీమోద మొప్ప 
wim agit ఇ 

* “ఛామార్థి తొళ్ళశాంకళ్ళ్చ నగణోవిసి స్మి తోజఒభవల్ ” అని మూలము. 
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Cll, 

క, 

గనకకుండలరోచు $ లనువమానాలక ద్యుతిసంపద లు వర్వ $ నుతికిందగిన 

గండ భాగముల (వ కాళంబునక౯ా సుథాయితవాోససంయుత ) దృగ్వితతిని 

హారికిC బ్ర షోదంబు 9 నలవరించుచు. దదుద్దీతములం బాడి$ఇతరుణుల 

. యంగసంగమ సమిర్డి  తాకృతియయి, వారివమ జకుంకుము $ సారరంజి 
తమయియొ ప్పెడుష్టష్పవా$రమును దగివ్కీగండుతు మైద పిండుయుంఠ కారము లను, 

. వరుసంజెలంగంగం జేయుచు, నరెగను గంధర్వనాథు $ లట్టులు పరమే 
శ్వరుండును గ, డాయాసముం దరుణులతోం బావృళొనంణగం $ దలంచి జవమునన్, 

. కరిణీసంఘముతోం. జను, కరివరువలె జనులవాడుకలం శ కొనే 

యరిగాను జలములం దమిని విహరణము సలువంగం చానె 4 యఖిలం బయ్యున్ . 

గ్ర జల క్రీ డలు, థఏఆా- 

. సుందరమందగమనంబున గజేంద్ర లీలల ననుకరించుచు నమ్మశువునం బ్ర వేళించి 
యము  త్రకాశినులు మోదనమానమానసలై యున్మ  త్తకరేణుకలచందంబునం బకవక 
నవ్వుచుం బరిహాసము లొనరించుచుం బ్ర మోత్క_ంఠితలై తసవయికా జలంబులం 
జల్లిన వెల్లీవిరియుమోడంబున వారిపయిం దాను సలిలంబులం జల్లుచ్కు నంబ 
రంబున విమానరాజంబులందుండి విబుధరాజులు ఫుపష్పవృష్టిం గురియించి విను 
తింవం బ్రమోదించుచు, నంత. జెంతనున్న యువవనంబునం' గలవూవులయు 
పహ్రదంబునంగల కలువవూవులయు. బరిమళంబులు తమయిుందుం బర్వ గంధ 
వహానామంబు నార్ధకంబుగా నల్లనల్లన వీచు సమిోరక* “"రంబులు తమపై. 
బొలయ నానందించుచ్చు నాఫూవుంబోయలును బేంట్లును బిండుగాం జేరిరాణ 
గంధగ జెంద్రంబు క రేణువిసరంబుతోం జరించుచందంబున నాశ్సీకృష్ణుం డందుః 
జరించుచుండె నంత. ౨౫ 1904 

సూనృతసంకల్పుం డగు, శ్రీనిలయుండు సానుర_క్షిం $ జెందిన (శ్ర్రీసం 
తానము తన్నుం గొల్వం,గా నెలమిం దదీయసాధు కాలజ సుఖముల్. oy 

రీల్త, కావ్యవర్ణితేములుశగాం దగురసములు, గలిగి వెలయు తన్నిశశోలను వారిం 
గలిసి తిరగియును విశగతరతిరసుండయి, నిర్జి తెంద్రియుండయి $ నెగడుచుండె. 

క, అని శుకయోగి వచించిన, వినిన పరీయీత్తు మిగు లీ వేడుకం బ్రశ్నిం 
చెను 'యోగివర్య! ధర్మం,బును నిల్ప నధర్మము నిలం బూన్మీ. నడంవన్'. ౨౬1 

క, తనయంళముతో మేదిని, జనియించినవాయగా చె $ జగదిశుం డ 

అనీ వ్యాఖ్య. 2 “ఇఛరాడివభిన్న సేతు ఆని మూలము. 
అని వ్యాఖ్య. 3 “ఆత్త న్యవరుద్ధసౌరతః” అని మూలము. “ 

వగా. కిటి ఫ్టలితో య స్యేలిశామజయో కీ” అని వ్యాఖ్య. 

ల ల (కందా? అదులో నాటా l “గంధర్వ పాళిభిరన్న దు త అవిశ ద్వాకి” అని మూలము, “గంధర్వ పాగం భర్య పక యబవి' 
స స్వయంచాతి క్రాంతలోక వేదమర్యాదః 

ఆత్మ న్యేవావరుద్ధ స్పా రకశ్చరమభాతునతు 
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వ్వనజాయుండు ధర్మ్శంబునుకును దగుమర్యాద లెవియొ $ కోరిక వానిన్. ౨౭ 
క, తానె యనుష్టించుచు నొగి మానన్చలకుం దెల్పుచును సోము స్పవిధములక౯ా 

వానిని గాపాడుచు న్యజ్ఞూనులం దూలించుచుండం 1 జనులాచె మునీ! ౨౭౮ 
క. ధరణివిబుధేంద్రా! యిపు, డరయంగ ధర్మమునడంవ 1 ననువయి తగునా 

చరణముగాదే యిదియుం, బర దారలనుకా స్పృృళ౪౦వం / బాల్పడు శుల్లన్, ౨౨౮ 

ఆ. దాని నాచరించెం + దగునని యదియెట్టు, మంచి దనయ దగును $ మౌనివర్య! 
యా_ప్పకాముండ య్యు 1 నతినిందితమగు కార్యము నొన ర్చె నేమిశయాళయంబా. 

తె. సువ్ర తా!మాకుః గల్లినచొప్పుం దెలియ,నట్టియాసంళయంబు నీయ్యదనునంబొడ 
వడంగంచేయుము నా విని! యమవాత్తుండతని సంబేహమును బావ $ నాత్మ నెంచి. 

చ. విను మని యిట్టుపత్కె_ బృ థివీవర ! యీశళ్యోరు లై నవారి యం 
దనయము సాహాసంబు గన+నయ్యొడు ధర విధి ప కాండ ము౯" 
మనములం దోంచినట్టు లనుశమానము లేక యొనర్చుచుండుటల్ 
గనంబడు నట్టులయ్య్యూను; నిగకామము తేజముగల్లి యుండుటన్. ౨౯ 1918 

క. అనలుం డెల్లపదార్భము,లను భతీంచియును నుజ్జ ($లంబగు తేజం 

బున గొజుంత గాంచనట్టు లె సును లద్దానిన యసుంబు6 $ గాంచరు సుమో! 30 

సీ. ఈశ్ఫొరుల్ చేసీకే 1 యేమొనర్చిన నేమి యంచు ననీళ్వరుం + డై సతంబు 
శా స్త్రవళ్యుండు నగుగజనుం డొకవ్చుడునై న నట్టి కార్యముల నాత్మ యందు 
నైనం జేయంగరాదు 4 మానక చేసిన జెడిపోన్రంజుము $ మునుథీరవా 
వోలాహలము పుట్ట 4 నద్దాని నీళుండు భకీంచెనని లాంయ్వాండు తినిన 

తే, వెంటనె నశించుంగా బె; యూ1విములచరిత ! 
యట్టులైన సదాచార $ మనంగ నెట్టి 
దట్టిదానికిం బ్రామాణ్య 1 మెట్టుగల్లు 
ననుచు శంకింతువేమొకో ? వినుముశ్రోధ్ధ. ౩౧ 1915 

క. జనవర! యీళ్ళ్యూరు లగుచుం, దనరుచునే కర్మవళశ్ళోగతం గనని ఘనుల్ 
మనములం దలంచి చెప్పు వచనములు సత్యంబులె యగు $ సతత మృవనిన్ . 3 ౧౪ 

ఆ. వారివాక్కుులకును + వారియావఇార మే 
యది పొాసంగియుండు; + నచె వ్రమాణ; 
నుట్టిదానిం గానం 5 నగుం గాని యన్నియా 

కారములను గొనంగం + జన ెవరికి, 3.౨ 1917 

క. మతిమంతుండయిన నీశవ్కిపొతబాగనుకూల మగుచు 9 నెనగొడునెదియా 
హితచరితమునె గొనందగు, హీతమగు నద్దానిచేత $ నెంతయు రాజా! 3౨౪ 

క. వయది వారల వాక్కు, "కే యవిరుద్ధంబు గాక 1 యే చేయంగ నా 
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నాయాభా రము. గొన దగ,దోయవనీనాథ! యెట్టి $ యుద్యమమందున్ . 33 

*అధిక లేజోవంతు లై నిరహంకారు లగువారు విధింజేయు!న్ట్టకృతిని 

నొక్క_యర్థముగల్ల $ దొప్పనిరితిగా నాచరింవ ననర్ధ $ మావహీాల్ల 

రవమరమా మానవతిరస 4 గాధిభూతాళలకిం చా నియామకుండయి స్ట తనరుచున్న 

జగదిళ్వారునకుం గుశశలకర్మమున సుఖ మకుళ లకర్మ ము*+నందు దుఃఖ 

మొదన్రు ననుచుంజెప్పు 4 టాప్పునే; యేబే్యు 
పాదకమలరజము 4 భ_క్లిం గొలిచి 

నిత్వతృప్పు లగుచూనెగడి మునుల్ మోహ 

మొగిని బాన్ స్వేచ్భం (3 దగుచునుంద్రు,. ౨ ర 1920 

. సునయోగనుహిమమునం గృ్కర్మనిచయబంధములం బావి $ మహాతసుఖంబటుం 

గనుదురుగాజే; మానవతను వాత్మవిలాసముననె 4 తాల్చిన హరికిన్. 3౫ 

. కర్మ బంధ మెట్లు $ గలుగు? నవా _స్పకా 

ముండగు హరికి? బరులమోవహానాంగు 

లను గ్రుహపాంవం జనునె ? యనుచుం బ్రశ్నీంచితి 

వట్టిగోవీకలకు $ నరసి భూడ,. 3౫ 19922 

వారలవతులకు మణటియు౯, ఛారణిం జూవపట్టుభూతశతతులకు నెల్ల౯ా 

వారిజనేత్రు, డు లోపల, నారూఢిగనుండి తా నోీయామకుం డగుచున్. 3% 

. అల లెడు సరాధ్య తుం, డల లిలార్థంబు చెహకము చేను గానం 

గలుగదు మోహము తగు శీ, డల్ దేలెడు నుచిత ౩ మది కకడంకం గనినన్, cra 

. హారి యనా _ప్పకౌముం 4 డంటివి; శ్రీజా 

కమ్ము లతనిశేల 1 నిమ్మపొ నని 

యడంగం దలతువేమొ $ యఖలభూతాను గ్ర 

వోర్గమయిగె మాన$వాక్ళతిః గని. 3౩౬౪ 1925 

తదుచితము లె న (శ్రీడలం చబొదలుచు. చా నుండు వానిళబొందుగ విని స 

మ్యదమున భ_క్టిని గాంతురు సదమలమతు లట్టులౌటం + జన దఘ మనంగన్. 

వృజమున నుండజెడు+వా రెక్ష నమ్మవోపురుషు ని మాయాఫోభుూతు లగుచు 
నోపాలకులు తమీకువలయనే త్ర, త్త లు కృన్గుపజ్ఞ్జకు నేగి $ యులమినుండు 

బలుంగక తమకడళ'నే యుండినెట్టులు భావించి రందున $ వారిజాతు 
నం దవరాధంబు 4 నావపొంవలోంల జేయ నైరి; 'ఛ్రాహామువూ ర్త ర 4 మంతరాంగ 

న. 

* 66 కిముళాఖిలసత్త్వానాం తిర్యజ్య గ్ర్యవివకసాం,ఈికుక్చేశకవ్యానాంవో లాకశలాన్యయఃి క్ట 

అని మూలము, దీనిసారమే యిందులలదు. 
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తే. వారి ననుమోదితలంజేనీ 4 వాసుబేవుం 

డరుగుం డని యాజ్ఞ చేయ నా'యమలరూపు 

నందె యత్యధిక ప్రీ పీతి $ యావహిల్లు 
వారు గాన ననిచ్చ చేగహారియుంట. 3౮౮ 1927 

క. చని రాత్త గహముల కా, వనజాతునియాజ్ఞ నెట్లా 1 వ్రజనారీర 

త్ననిచయమునాడి శ్రీ శ్రీవారి యొనరించిన రాసకేళి 4 నో ప్పెడు క్ర్ద్ధన్. 3౯ 
గో, పురుషుం జెవ్వండు వినునో, యొరులకు వినిపించునో మ$హళోదర్థమమున న 

క్కరణిని వర్టి ంచునొ య్యాపురుషు (డు వరభ _క్టిగలిగి $ పొలుచుం జాుమ్మో! 3౯ 

ఆ. నిర్జి లెంద్రి యుండయి 1 నిరృతహృదయరో 
గాజ్ఞ తం 'జెలంగి $ హరిన్లలె సక 

లసుఖములను బొంది $ లవి గామములం బాయు 

భూమిపాలజలధి 5 వూర్లచంద్ర! ఈం 1980 

a క లా 

మువ్చదినాబవయ థ్యాయ ము, 

(రి సుదర్శనగంధర్వశావ మోతము. Ge 

ఉ. *అంతట నొక్క_నాడు తుహిశనా ద్రిసుతాధవు యాత్ర శేగలా 

'నెంతయుం గొతుకంబొలయ 1 నెద్దులంబూన్చిన బండ్ల నెక్కి యా 

చంతను జూడంగాం బడి ప్రగనిద్ధమునై తగునంబి కావనం 

బంతటం జొచ్చి రా రావ జముశ+ేనందు వసీంచెడు గోవకుల్ త్వరన్ . ౧ 109] 

క. వనమున నందు సరస్వతి, యనంబడునది యొప్ప ముస్తి $ యందు బశువతి౯ 

ఘనులోకవిభుని నంబిక, సనుపమగం ఛాదికముల $ నర్చించి విధిన్. ౧4 1932 

క: వరమంబగు భ_క్లిని నీ ;ళ్వోరు ప్రి వీ తిం గోరి యది పొోసంగల భేనూ 

త్క_రము హిరణ్య మమమాలాన్ట్ర, బరముల జేనియల విప్రవర్యుల కెలమిన్ ౨ 

తే. ఆదరంబున మధురతశరాన్నము నిడి 
నందుం 'జాదిగం దగుగోహానాయకు లట 

న తమునళ౯ నియతిం దగ $భ _క్లి నాంటి 

కు నీశానియే యుండిరి నదిశాంత. ర 19834 

చ. వనమున నంబి కాఖ్యమున $ విలు నొక్కభుజంగవర్య మం 
య 

దు నిదురం బోవు నందవిభుం 4 దోయజనేత్రునితండ్రి నాశకటళా 

మనముకలంగ వచ్చి యను1మానము లేకరు + పట్టుకొంచు మం 

గను జతనంబు వూనెె సహి 4 క్రన్నన నాశట మ్రింగుచుండ(గన్ . 2 1035 

* “అనో్టి రనడుద్యు తైః వ్ర, యయు స్తేందికావనక్” అని మూలము, 

శాం-భాగ29 
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ఉ. చిత్తము త_త్తణ్ల్ల వగశచెతం గుమారక ! కృప్ల ! కృష్ణ! న 

న్ని_క్తణ్ం బెద్దత్రాయ గృసోయిం చెడుంజుమ్ము వవన్ను నన్ను నీ 

యు_త్తలపాటు నొందనటు $ లొయ్యనంజేయు మటంచుం గోపకుల్ 
త_త్తజఅమందం గనవాయి జె నుశదా_త్పగళన్వన "మొప్పునట్లుగన్ . a 193 

చ, త్వరవడి లేచి యావ జని+వానులు సర్పము ,ని,ంగుచుండ నా (లై యె | 
తురవడు నందు గాంచి వగశతోం గొజనుల్ ధరియించి భూరిఖ 

కరభుజగంబుం గొట్టి రిటుుగాఢతరావాత మయ్యు నాగమా 

తరుణమునందు నించుకయు $ ద_త్తణుమందక మింగు చుండంగన్. ౭4 193 

చ. జనకునియా క్రి దా నెజీల్ $ చయ్యన నచ్చి మురాంతకుండు బె 
వనికర ఫపూజ్యమానమయి $ భానీలు కోవులపాదపసంకజం 

బున స్పృశీయించె; న_త్తటిని 4 భూరిభుజంగమ మవ్చనరేశుపా 

' వనపదపంకజాత వుటు 1 వర్ష మునుకా స్పృశియింవ “వేగమే. Sy 1938 
అద్రి 

చ. తనదగు వూర్యదువ్మృతనికతాంతఫలం బగుసర్పరూవ మొ 
య్యన విడనాడి దేవనికకరార్చితమా తనవూరరూపముం 
గనియె హిరణ్యమాలికలం + (గ్రాలుచుం దేజము రూవమొంది న 

‘0 
ట్రనుపమమె కనంబడెడు 1 నాకృతితోం దగి భ_క్షిమోజంగన్. ౯౪ 1939 

ర్, తనఘనచరణాబ్దంబుల,కును వందన మాచరించి *+ కోరిక దన, మో 
లను నిప్పీయున్న వూరుషుం గని యప్పురుహో తృముండు $ కరుణం బఫికెన్. 

ఉ. ఎవ్వండవీవు? తేజమున 1 నిట్లు వెలింగాదు; సాధుదర్శనా! 
యొవ్విధి నిట్టికుత్సితమ$యే యగురూవము గచ్లె నిన్ను ము 
న్నెవ్వండొ యిట్టినీచగతి 4 నివ్వని బొందంగంజేనె జెవ్వుమా 
యవ్విధ మెల్ల దేటవడ 4 నంచు ముకుందుయు వళ్నే చేయంగన్. ౧౧ 19011 

మ. నిని యాసర్పతనుండు వల్కె వినుమా $ విద్యాధరుండ౯ సుద 
రృననామంబునం బిల్వంగాంబడుదు నే; ద్రువ్వంబుం జక్కందనం 

బును గబ్బా రహిమించువాండ నగుదు౯ 4 భూతేళ! నే నొక్కనాం 
డనుమోదంబున వో్య్యోమయానమున,; నొశయా్య్యారంబు గాం బోవుచున్ . ౧౨1942 

చ, 'మనము దిశాళిం గాంచ నసీమానముదంబును బొందియుండుటం 
జనుచు సురూవసంవదకు 4 సంతన మందుచు గర్వ మూనుచుకా 
వనమున గుత్సితాకృతు లీ వారితయోగయకతాత్తులుకా దపో 
'ధనులు మహాంగిరఃకులవోతంసులునై న మునీం దు, లక్ విభూ! ౧౨ 1943 

క. పరికించి బుద్ధి లేమిని, బరివోసనము వేసీనాండం 4 బావ మృదియే 
సరసిజనేత్రా ! వారలం బురికొలిసె౯ా చాన వారు 1 భూరిక్రు,ధ చేన్ . ౧3 
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. ఉరగాకృ్ళలి దీనిని గని ధర నుండు మటంచు. బల్క్ $ తన్మానులు నా 

యురుతరపావఫ లంబును, బరివూ_ర్థిం గాంచంజేయం 5 బాల్పడిరి హరి! ౧౩ 

. ఆకరుణాత్తులు నన్న పు, డీకరణి శపించు టరయ * నెలమి న్నను నీ 

శ్రీ కలితపాదపద దము, లీకాంతారమునం జూడ$నే 'చేసిరిగా. ౧౩౪ 1946 
. ఇెసేవారి యను గ హామే, సదయా! యక్క్మా_రణమున సక లెళశ్వురత౯ 

దచొద'లెడు లోకసురు౯ా నిను ముదమారంయగం గంటి చేవమునివరవినుతా! ౧౮ 

. చరణమ్లున స్పృశియించిల్క్ వురుకరుణ౯ దాన నాయగభఘోత్క_ర మెల్ల ౯ 

బరు? గై నెచ్చటికొ భీ,కరశావము వాసే నింతకం బట ధరణిలోన్. ౧5 19840 

. కలదె శుభంబన సంసృతి జలనిధికక్ పెజుచి నీదుశళరణము. గను వా 

రలభీతి మాన్సు నిన్నో, జలజామా! వెయవాండం $ జనంగ ననుజ్ఞన. ౧౯౪ 1949) 

. విగతశాపుడనై తి సీీవిమలకరుణ!, నోవువో యోగిభూవణ! $ “మోమహాళ! | 

ఆయోమహవావురుషా! సజ్జనామయహర!, సర్వలో శేశ( రా! మహే హార్వర! సు సురేశ! 
. నిను శరణు వేఃడితిని శే జనువా(డ౯ సెలవాసంగఠజను నచ్యుత! ని 

న్నును గంటి బ బ్రహళావం, బును బాయంగం గంటిని ముదశమును బొడలగంటిన్ , 

అరయంగ నిద్ది వత్త మగు 4 నయ్య!? వరాత్పర! నీదునాము మా 

దరమున నుచ్చేరించేడు నతం ఊడిగం దన్నును శ్రా నోత్రలకా ద్వరం 

బరమవవి త్రతం గనెడూభంగి నొనర్పు నటన్న న్ సీ 

చరణముసోశ నల్బతర1ళావవిము_క్షిని గాంచు టబ్రమే, ౧౭ 1952 

అనివేండి సుదర్శనుం డా, వనజాతు ననుజ్ఞ నొంది *+ వలగొని ప్రణతం 
(ఆ 

బొనరించి బేవలోకంబునకుం జనె నందగోవభూవతి యంతన్. ౧౭౮ 1Y53 

. ఆవడిషము_్ర్ కిం గాంచెను, గోవవరుల్ వరమపురుషకుంజరుం డగునా 

న్ వతి యాత తృవిభూతికా బ్రాపించిన మేలు గాంచి $ బహబుభంగులుగన్ ౧౮ 

3S . మున యంబు నొంది "ప నియమంబు సృమా_ప్ప నొందC చేసీ $ మానసీయ 
యమ్మ 
హరిచరిత్ర ముల ము హాదృళం 'బొాడుచుు మందం 'జేరంజనిరి $ మరలి యంత. ౧౯ 

అం శంఖచూడుని హరి వధించుట, థతా- 

. అతిచిత్రవిక్రములు శ్రీ, వతియును బలబేవుం ఊ 'కయీవళా వననీమళా 
జతనమన “వేవారించిక్ శతవల్రై తేణల నడుము 4 సంతస మలరన్. ౨౦ 1956 

సాధ్వలంకృతులయి స చందనచర్చలం దగి వుప్పవోరముల్ $ సొగసు మిగుల 
వింత కాంతిని గనార్చ 4 విమలాంబరంబుల ధరియించి సహజ మూదమున వెలయు 

వడంతులు తమవగు 1 వారుషమ్ములం జాడ వింతసంతొ వంబు 4 పలయ విహార 

ణము సప్పి;, ర_త్తరుశణమునం జంద్రుండు నయ త్రము లుదయింప 4 జూరుమట్సి 
A) 

. కావరీమళమ_త్తభృంశగములు ముసరం గలువవూవుల తొవుల 1 పెలని పల్ల 
వాయునులు వీచుచుండంగ$భ వ్యరిత్కినలరు రాత్రిముఖంబు వాశరలుపొగదడుచు, 



wah 
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క స్వరమండ లమూర్చిత -మొక్కవరిగాం గల్సింపంగా నిశబద్ధము గామిక 

ధర 'నెవరికే నళక్యం, బరయంగ నల్లన నాసహజు లద్దానిన్. ౨౨౪ 1958 

క. ఒకవరాష్ట్రయమె శాస్త్రో_క్రికలితముగ సుందరముగ  దివ్వులు మెచ్చక౯ 

సకల ప్రాణులకుం జి_త్తకర్ణ సంతొోవదముగ( 4 దత్సరమతు లై. ౨౩ 1959 

తే, ఒనరం గల్పించుచుం బాడి 4 రువిదమిన్న, లామనోహారగీతము $ లాలకించి [డు 

మూర్భ మునుంసచుంగట్ల్టినోపుట్టములును, జొటుచున్న ను జెలియంగణథజాల కపు 

క. కురులగుమినుండి పుష్పము, లురులుచు నుండిన 'నలుంగళకుండిరి తనువుల్ 

వర మేశు బిట్లు న్వెచ్చగం దిరుగుచు మ త్తిప్లే నట్లు 4 దీపించుతమిన్. ౨౮4 196] 

క. వనమున విహరింవం గని, ధనదానుచరుండు మిగుల 1 దర్చోద్ధతుం డం 

చును గీ ర్తిగన్నకుమతియుం జనుదెం చను కళ ంఖదరాడ) సంజ్ఞాం డచటికన . ౨౫ 

క. హరిబలదేవులు తమకుం, బరిపాలకులుగ నెనంగు + వనితామణు లా ' 

తురతం బొందుచుం గూయిడ, నిరువురు సోదరులు కనుచు? నే యుండంగన్, ౨౬ 

క. కొనిపోయె ను_త్తరపు దిక్కునకు౯ా బలవంతముగన్ము$ గోపాలవరుల్ 

వనితలు కృష్ణా! రామా !, యని చెబ్బులిబారింబడిన + యావ్రులపోల్కిన్ . ౨౬ 

క. తముం బిల్చుచు వగచుచుం బోవ మదుల్ కరుణాబ్ధిమున్దం $ బరుప_త్తిరి సా 

' లవుహీరువావరములు హ_స్తములం గనువట్ట సాభగసము పోవంగన్. ౨౭ 

క. ఇయ భయపడకుం డనివారికి నభయ మొసంగుచుకా ధ$రి త్రియు నదరకా 

సకపటుని గుహా కాధము, నొకపర్వున నెదిగిరి జవ ముప్పం జనంగన్, ౨౮ 

చ. బలమునం బొల్చి సోదరులు 1 వర్వునం గాలుండు మృత్వువు౯ బ'లె౯ా 

దలయడ రాంగం జూచీ మదిం + దద్దయు సాధ్వస మావరింవ నా 

జలరుహనేత్రల౯ వదలి $ చక్రిని రామునిం గావుం డింక న 
న్నెలమిని మాన్యులార! యనుశనిట్టి యుపాయ మెటుంగం జాలనే. ౨౯ 1967 

చ, బ్రతుకునుగోరియే పరుగువాతెను; వానిశిరోమణి౯ గొన౯్ 
మతిం దలపోసీ శ్రీవారి యమానుషరూవుండు వాయపోవు న 
ట్లతిజవ మొప్పం బర్విడె మవాత్తుండు రాముడు స్తీ జనంబుగా 

చుతమిని నిల్చి నంబె; కడు/కూరత నవ్విభుం డాదురాత్మ కున్, 350 1968 

మ. అవిదూరంబునం దారసిల్లి నిలుమా $ యం చుగ్రతం బల్కి_ము 

ఫి విఘాతంబున శంఖచూడుని మహాశశీర్ష ౦బు భంజించి స 

చృవిరాజన్మణి సంగ హీంచె నిటు య$తు స్వామిభృత్యు౯ గతా 

సువుంగావించి తదీయభాస్వరమవాశమాడామణి౯ గ్రృక్కునన్. ౩౧౪. 1969 

క. కైకొని బలదేవునకుల శ్రీ కాంతుం డొసంగెం బ్ర ఈదే నిటు లియ్య౯ 
వె శాంచుచు నావడ(తులు, శ్రీకృష్ణుని సద్దుణంబుం 1 'జెలంగుచుం బొగడన్. 3౨ 
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ముప్పదియై దవయ థ్యాయ ము, 

అర్ర శీ వారి పగ లడవులకరుగ సోపీకలుచింతించుట. ఏతా 

శా. కాంతారంబున మేయ గోవు లరుగం + గా వానివెంటలా బవల్ 

కాంతుండౌ హరి పోవ జి త్తములు నోక్క_ం బాహరిం గూడిపోం 

జింతల్ గృమృంగం గృష్టలిలల సదాశచింతించుచుం బాడుచు౯ 
బంతంబొవ్చం బగళ్ళం బుచ్చుచు నిటుల్ $ వా రొక్కటం గూడుచున్. ౧ 197] 

క. పలుకంగం జొచ్చి రిని, గలంగుచు నొండొరులతోడం$ గాంతావుణు లో. 

జలజాతులార ! హరిడాంవలిమూంపురమువయి వింతీపర్వెడురితిన్. cy 1972 

వ్, సవ్యశ వోలంబుం $ జక్కంగ నూంది భ్ర్రూలతికనాడించుచు $ నతిమనోజ్ఞ 

ములగు నంగుళుల ము;రళిరంధ్ర, మార్షరబులం దిడి దానిస్వీథయాదరమున 

నునిచి భూతావళి 4 మనములు సాగయంగ నమ్ముకుందుం డూదునవసరములు; 

వో|ోమయానము లెక్క 9 పోను నాదివిజాంగనలు నీద్ధులంగూడి 1 వెలయుచుండి 

తే. యును మురళిగానమాలించి $ మనము లందు,విస్త యమునొండి మన్మథశవిర బాణ 

నిహతి వి బ్బాంతచి త్త తై] నిర్భరమగు, స్ద్దు గదురుట నివ్రులు 1 చెదతేయున్న 

క, వలువలు జాటీన మిగులం, గలంకనొందిరి; 'మనోజ్ఞకకాయుని గృష్షు౯ 

జలజాతువదలి యుండం,గలమే కన్ను లఫలంబు$గద పారిం గనుటల్. 3 1974 

క. మీయంగనలా రొ! వినుం దియద్భుత "వమికండు కృష్ణు $ డీనందుసుతుం 

డాయడవిం దారవారం, చయనున్రున నుండునట్లు) లే నిర్భలమై, 3౪ 10/5 

క. తనరారువోసమున నుర,మున మెజుపుందీంవో లె 4 బొళ్చెడు సిరితో 

గనులకుంబండువు వేయుచుం దనువీడిమవో_ర్దిగుందు 4 తరుణుల మనలన్. ర 

క. అరయక యా _ర్హింగూర్చుచు, మురళి౯ా వాయించుతరుణ$మున (వ్ర జమందుం 

బరంలగెడు గొ నృషభంబు లృితరమృగములు చి _త్తములను 9 దద్ధ ని లాగన్. 564 

ఆ. దూరముననె నిట్బ$ తి సో యనియట్లుండి, మున్నె కొణీక నమలు?చున్న గటికి 

పటిక లొక్లియుండ 4 బండ్లం గదల్బక, చెవులన ఫ్లై నిక్క_గ జేసి వేడ్క._. ౫ 1978 

క. నిదురించినయట్టులు సాం, పొదవం లిఖయించినట్టిక$యురుచి త్ర, తము నా 

గదలక మెదలక నిలిచెడు, నదె భూడుండు డీనికంబ 1 నద్భుత మున్నే 1. ౫ 

చ. చెలియ! మయూరబర్హ్యములె $ చెల్వము గుల్కెడువూలగుత్తు లై 

"విలయంగ థాతువారమె వీని త్ర, వలాళములై చెలంగ ను 

జ్ఞ (లతరమల్ల సవ మన $ భానీ న్ యబ్బల చేవ్చలనాడి గొ 

ల్లలు తను వెంబడింపంగ వలాసమువిరాజు ముకుందుం డెచ్చటన్ . ౬ 1980 

క, తానుండి యాల బిల్పునొ, మానిత పణుస్వనం బీమానుష మగుచు౯క 

జూనుగ నొప్పంగ నపవుడా, స్వానము నాలీంచి వేగ $4 వై వలిను లొగిన్, ౬౪ 
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లే. ధర నచేతనములుగాయగం 4 దనరియుండి 

యును బలా గ్ర, జుపదకంజ 1 యుగమునుండి 

వవను6 డల్లనం గొని తెచ్చుుపావనరజ 

మును జెలీ! మన మెవ్విధ[మునసుకృతము. ౭ 1982 

క, ఒనరింపని కారణమున, ఫునభంగభుజాళం జాడీ 4 కదలుచుం. బ్రేమం 

బునం బ్రవహించుగతుల్ వెడం గనువ ప్రెడునప్పై నిలిచి $ కనుంగొనరాబే! ౭ 

క, వనితారత్నములారా క, యనుచరులగు గోవవర్వు $ లమరులు తనచా 

ఘనవి క్రమము నుతించుచుం దనివిననకయుండ నంద1తనరులముం జెలమిన్. ey 

సి. ఆదివూరుషువలె $ నాకమలాబేవి తన్నెడంబాయక $ వన్నె గులుకు 
చుండంగా వనసీమ $ నొయ్యారమునం జరియించుచు భూరిభూ$భ్ళ_త్తటములం 
గ్రుమ్తరుచున్నట్టి 1 గోవుల మురలళిచెం బిలువంగ భక్తజనులు స్వకీయ [నర్ప, 
హృదయాంతేరములందు $ నెసంగు ఛ్యానంబున ధరియించుచూకా బూజంశదమినొ 

- గల్పితములగు పూలతో 4 గమృఫలని 
కాయములతోడ గురునమస్కారయుతిని 
వినతులయి వులకితములౌ $ తనువు లలర 

హర్ష బౌప్పముల వదలు $ నవ్విధమున, ౮౪ 1090 

al 

చ. వనమునంగల్లు తీంగలును $ వాని సమాద్భతంనాడి యున్న పా 
వనతరున్రుల్ స్వక్రీయమగు $ భ వ్యహృదంతరనీమలందు నా 
వనరుహానేత్రుం డున్నగతి + వారక తెల్పుచునున్న యట్లు ఫు 
ప్పనికరసతృలాలం దగి 4 భారమునం దమకొొమ్త "లెంతయున్, ౯ 1986 

| 5 
తె శ్రీందికిక బ్రాల నతిశయ $ పీ తిచేత 

మొగ్గ లనువ్యాజమునం జాలం + బులక లొలయC 

బుష్పరసథార లకొదడువుచుం జెలంగు 

భూమిన దె కంటిే? చిత్రశము గద యిద్ది. ౯ 1907 
చ, సరసీజనె త్రలార | రుచిశసాం ద్రము నవ్వనమాలందాల్చీ త 
 త్పరిమళీసంయుతిం దులనీ 4 భానీలం దన్శకరండపానని 
ర్భరమదమ_త్తత౯ థో మరీ వారము యుంకృతు లొవ్బ్చం బాడ సా 
దరమున దానిని౯ా వీనుచుం $4 చా మురవైరి యెనంగు వేడుకన్. ౧౦ 1988 

చ. మనమున డానిమెచ్చుచు నీమానువ.రూవము గల్లువారిలోం 
__ దనదగురూవమే తొలుత $ దప్పక లెక్క_గొనంగ నై తగకా 

ఘనమురళి౯ మనోహరము $ గా వదనంబునం జేర్చి పాడం బూ 
నినతతే నారసంబులు విోనిర్మలచి _త్సముఖైన హాంసలున్. ౧౦౪ 1989 
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చ. కొలశులనుండి యింవులనూీగార్చెడు నామృదుగిత మళ్లై యా 

ee 

_ హరివాయశంకరుల్ విధియు $ నాదిగయోల్లు సురేం 

తల నవలీల మ్రుచ్చిలంగం 4 దత్సరతం జను చెంచి సంయతం 
బులుగ స్వచి_తృముల్ వెలయ $ బూనికం గన్నులు మూసీ యట్లు లే 
నిలిచి యశోదనందనుని $ నీరజన్నేళ్తుని గొల్చియుండెడున్. ౧౧ 1990 

. బలయుతుండయి హారి $ న జయువతితిలకంబులా రా ! భూరి $ కాననములం 
దిరుగుచు వనసుమోవిరచిత వహారముల్ ధరియించి క ర్గావ$తంసము లను 
వెలయుచు గిరిసానువులం జీరి సమ్మద మలరణా 'వెబుధ్యోనుల జగంబు 
లకు సంతసము గశల్లగం జేయుచుండంగ నంబరంబునం చోవ్చళనట్షి మేఘు జా ద | ర 

. మల్ల స్వనము వినుచు 4 నమ్మవోత్తుని మీటే 
చనంగనోడి నిలిచి $ తనదుతనువు 
నాతేషత్ర్రమునలె $ నతనికి నమరించి 

యనుగుణముగ నుఅుము+చును ముదమున. ౧౨౪ 199 
తనురుచి నా శ్రి శావహృతిం $ దద్దయు నుద్దిగ నొప్పు వాసుటే 
వునిషయిం బుష్పసర్ష మును + బొంకము గాం గురియించెడుం గే; 
వినుము యశోద ! నీసుతుయు 1 వింతగ గోవకయు క్రిం గ్రీడలం 
దనినెడు నేర్చుకాం డగుణగశదా? యల కృష్ణుడు సంతేసుబునన్. ౧౩4 1992 

. అధరబింబంబుస౯ా వేణువ కై పేర్చి 

తానె కల్పించినట్టి యు4_త్రమములై న 
స్వరవిశేషంబులం బెక్కు_శచందములుగం 
బూని వాయించు నవసరంశబునను వేడ్క_. ౧౮ 1903 

ద్ర లాథ్యని౯ 
గరము వినంగం గంఠథములు $ గృక్కు_నవాల్సీ మనంబులకొ గహుకొ 

స్థ్రీరతను గాంచంసేసీ విని * దీరులు నయ్స్యు( దదీయ భేదనుల్ 
వరుసం గనంగలే" తడల వాటును చొందుదు "రేమిచిత్ర మో! ౧౫ 1994 

ఢథేనునుల ఖురతోోభం, బూనక యుండంగ గోకలో రికి ధ్వజముక్ 
మానితవజ్రా,ంకుళబిస, సూనాడిక చిహ్నములను $ శోభిలి మజీయున్. ౧ 

. అనువమములు నగు నిజవద, వనజదళంబులను గూర్చి 5 బాధ యుడుపుచుకా 
వన గజరాజ సమగమన,మున వేణువు నూందుచుక౯ొ విగమోహానలీలన్, ౧౬ 

. వరికింవ మనోభవగురు, పరితావ మొసంగు నడకం బరమంబు మనో 
హరమునగు వీతణంబుల, నరుదుగం గన్సడంగ భూరు4హము లటు మనమున్. 

- కదలకుండ మోహ 4 మొదవ్రటం గ్వొన్లుడి, వీడుటయును నీవిశగూడ సడలు 
టయును బెలియంజూల $ మయితిమికద వెల్కులార ! యిది విచిత్ర, $ మారయంగ. 
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సీ. గుటుతుపడంగను $ గోవుల లెక్కింపంగూర్చిన సన్మణిశకూటభాసు [ల 
ర మగువోరముందాల్సి $ మమత నాయాచోట్ల వాని లెక్కించుచుం $ బరిముళము 

నలుంగడలం జల్లుతులసివారముం దాప్పీ యనులుమి త్రుని దగుూనంసముపయి 

బావాంవుం గదియించి ? పద్దాయతాతుండు చేణుగానమను $ వేడ్క_జేయు 

తే. నవసరమ్మునం గృష్షసారవనితేలగు, హరిణు లావేణునాద. "మొయ్యాన స్వచి_త్త 

= ములను మ్రుచ్చిల గృహములం 4 గలుగునాళ,లను వదలి గోపికలరీతి 4 నధికభ క్తి. 

క, సుగుణగణసాగరుం డై, తగు శ్రీవారి వెంటనంటి  తత్సరమలతిః జ 
bi నిల్పియుండి నవి సీ, యగతుల్ విడనాడి యిద్ది $ యద్భుతముక దా! ౧౯ 

క. అనఘాత్తి కా! యనశోచా!, వినవమ్హా కుందకుసునుకవిసరమ్లున విం 
తనుగాే స్ప వోరమును దా ల్చిన వే వేషము చూడ నతివి?చి త్రము తోంన్. 

క. తనమిత్రులకుం బ్రహార్ష 9బును గూర్చుచు నంద రాజసు తుడు గోగో 
వనికాయము నేవింం య,మునచెంత వివోరమోదశమున నుండుతటణిన్, ౨౦ 

క. మలయజ సంస్పర్శంబున, వెలనెడు నమృందవవనశవీరుండు పోయిం 

గలిగించుచు వీ చెడు; ; స్పీద్దులు గంధ ర్వాదులెల్లం 1 దోరపుభ _క్సిన్. ౨౦4 2008 

క, పరిమళ సుమవర్ష ౦బుల్క గురునుతుల౯ వాద్యములను 1 గోములగితో 
తరముల వలగొని నేవింతురుగా బె? తదాత్త లగుచుం $ దోయజనాభున్.=౧ 

. గోవర్గనమునెడ్తి తి 4 గోపాలకులకు గోవులకును Penn $ గలుగంటేసి 

వవ్వైడు స్ట శ్రీకృళ్ణు $వర్హ ర్ముమునందు బ ద్రివ్మోదినృద్ధులు స్ఫకీకయాం మీ కమల 

ములకు నమస్కారఫములను జేయుషునుండీ 'సేయరతనంబున 3 సకలగోధ 
నమునొక్క_టిగం జేర్చి $ విమల వేణుధ్వని నొనరించుచును దన$ీయనుచరు లొగి 

తే. గి రం చాడుచునుండంగం1 గేవల వ వుమదమునం గనుమాదృక్క్ళమలములకును 
సంతసము గల్లయజేయయగల జాలి ధేసఖురరజో వృతవారుండై $ త్వరను గనుచు, 

క. మాకుం గలవాంఛితముల, వేకూర్పంగం గోరి నందుశభీరువుతనయుం 
డౌ కృష్ణలీతకిరణుండు, 'గోకులమున 'కేగు చెంచు 4 గోపతిపాగడన్. ౨౩ 2006 

లే, కనకకుండ ల కాంతులు (/ గృమియున్న 

యట్టిచారుక పోలంబు $ లలరం బక 

బదరఫలపాండవముముగన్న $ వదన మొప్ప 

సుంత మద యోగవిహ్యలాశములు చెలంగ, ౨౩౪ 2007 

క. నెచ్చెలులకు మానము దగ,నిచ్చుచు వనమాలి వూర కమృగలత్షుగతి౯ా 
“హాచ్చుగం బసన్న దర్శన,మిచ్చుచు ప్ర ప జవానితావ $ మెల్ల నడంచుచున్. ౨౮ 

క ద్విరదాధిసవిహరణ మటు, సురుచిరగమనం బబెంతొ $ సొంవుగులుక సుం 
_ దరమూరి. బలుంఢు ముచ్చట్క నరు దెంచు డినోల్థతాప 1? మడంగించుతమిన్, 

లొ 
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క, సాయంసమయంబున మూ, కేయెడం గలుగంగరాని $ యెలమిం గలుగునం 
చాయంగనలెల్లను వారి యాయా కీ శ్రడలను భ క్రి 5 యధికంబగుటన్. ౨౫ 

ఆ. ఇష్టమున్నయట్టు లే పాడుచును మనో, జీవితములనెల్ల * శ్రీవరువయిం. (ద్రు, 
బొనికి తన యముగం 4 గనయలబడ సకలంబుం బగలు శ్రేడలోగిని $ సలువుచుం 

ముపష్పదియాఅవయథ్యాయము 

౭ర్రి వృషభానురసంహార ము. te 

క. అరుదెంచె నొక్కనాం డా, హరియుండెడుమంద' కొక్క శయసురుండు కడుబీ 
కర కాయుండు వృపభాకృతి, ధరియించియెొ మూంవురం బుశదా తృముకాంగన్. 

చ. ఖరఖురఘుట్టనంబులను + గ్రక్కదలక౯ ధరం చేయుచుకొ గడుకా 
బిరునుగ అంశెనై చుచును 4 బృథ్విని జీల్చుచుం గాళ్ళ తాపునకా 

నిరువమవాల మొక్క_గలతి $ నిక్కంగంజేయుచు వాడులై మహ 
_త్తరములు నై నళ్ళంగముల 1 తాంపులవప్రము లూడం జిమ్లుచున్. ౨ 2018 

*లే, అప్పుడప్పుడు సుంత రవంత మూత్ర, 
మును బురీషంబు వదలుచు $ భూరిఫీతి 

కలుగునట్టులు జెప్పలు 4 గదలకుండం 

గాంచుచుకొ మంద కేతేంచెం $ గడురయమున. ౨౪ 2014 

చ. దనుజునిజంతె | శో త్రముల$దాయవునం జేరిన నాలగర్భముల్ 
వనితలగర్భముల్ సమయ 4 భంగముగాలోను (స్తావపాతముల్ 

గను; మణీ వానిమూయ్రరముం $ గాంచి మహీధరళ్ళుంగళంక చే 
ఘునములు (వ్రాలుచుండు నిటు $ గన్పడు నాదనుజూధముండు రాన్. ౮ 20165 

క్ల వానివిబూణా గంబుల, గానం బడుతీశ్లతంగని ఫశ కడు ఫీతిల్లం 

బూనిరి గోవులు గోపిక, లాననములు వైెకినె త్తి) యకటా! యనుచున్, ౪౮4 

క, గోనులు ఖీతిలి మందను వే వదలి తమంతపాజా; 1 విహషలమతు చై 
శ్రీవాసుబేవ! కృష్ణా], గోవిందా! నీపె దిక్క_శగుదు మా శెల్లన్, ౫ 2017 

క. అని యాహరి చెంతకు నా, వనితలు పూరుషులు పోవ $ భగవంతుం డా 

_త్రినిబొందు గోకులమ్ముం, గని పాజుకుం డనుచు వారికలంత యుడుపుచున్. ౬ 

మ. సురకో రిం గని యోూరిమూశ! కుమతిస్తోమో_త్తమా! భీతి చేం 
బరుగుల్ వాజేడు వారితోడందగంనే 1 వంతంబు దుష్టాత్తులై 

శ “శకించిత్కి_ంచిచ నందక” అని మూలము, 
ఛాం-భాగంాలి0 
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ధరః వీడించెడు క్యూరభావములచేకతం చొల్చు నీవంటియా 

శరులం దాశి బలంబు దర్పమును నాశశంబొందంగాం చేయుదున్. oy 2016 

*క అనివీలుచుచు వానికి గుభ్క, జనియింపంగ మిగుల జేయగజాలు తలములకొ 
ఘనభుజము లప్పళంచుచ్చు నని నేయంగ మి శ్ర దనుజు $ నంసమునందున్. ౮ 

కృ వ్యాళింగమువలె నిడువుగం, (్రాలెడు తనహ స్త మునిచి 4 కడలి నిలిచా గో 

పాలుండు తనకుం ్రోధం, బాలాగునం బుట్టంజేయ ) నత్యుద్ధతుం డై. ౮ 
చ. ఖురముల "వై నరావిడుల $ మోణి నగల్చుచు మింటనున్న యా 

గురుతర మేఘమాలికలు 1 క్రూరతవాలము నిక్కితోల స 
త్వరముగం బాజ్ పోవ హరస్రచార్కొనం బోయెను రాతసుండు ఖీ 
కరతరశ్ళంగకోటులు తగ౯ మును డీకొనునట్లు నిల్పుచున్. ౯ 2౧22 

ఉ. కన్నులు ర ్ కృఫూరములు $ గమ అప్పలు, వ్రాలకుండ నా 
పన్న క రణ్యుం డెపహారిని $ భద్ర ద దు నెన్నక లోచనాగదృ 
పి న్నెతం గృన్తువె వెం బిపి $ వెపు నిము_ కృమవాళని (క్ర యక౯ 
గన్నన మార్కొ నెక్; గపటకల్చితమానవరాఫవుం క _తృఆీన్. ౧౦ ౨0౪0 

క, వానివిమాణంబులం నం, బూనిక్యమెం బట్టుకొని పోభుత్నము తగలా 
చేనులగు మజీయొక ది ద్విపమును, దా నెజ్టడుభంగితోయదర్పం బడంగన్. ౧౦౪ 

న వదునెనిమిదియడుగులు ముద, మొదవంల వెన్సకును ద్రొ, దోనె నో నుర్వింబడంగం గ్రా 
_ రదనుజుండు పీజిందికిం ద, న్నదయత హరి త్రోయనప్వ శ $ డతివేగమునన్. ౧౧ 

మరలలేచి కు కు,ధక్ స్రమసాంగములు చెమర ర్పంగ నిట్టూర్పులు $ వర్వువాజు 
నొడలుతెలిషోకయే $ యుద్ధతిం జనుదెంచె భగవంతుం 'డావృవ1+భంబు మరల 
జనుదేర శృంగముల్ శసరగునం జేంబూని కాలంద్రోక్కుచు నేలరగూాలం టోని 

 యార్ల ర్ల)వస్త్రముం బిండుశనట్లుగం వీడించి శృంగమూడంగం దీనీ $ యెనలస వెన్క 
లే. దాన నడంచెను వాడును ; ధరణిం గూలె 

ర_కృథారలు వెడల మూత్రము పురీన 
మై వెడలంగ హా _సము Ff లం ఘ్రులు తర 
దన్ను కొనుచును దిరిగాడు 1 కన్ను హావ ఏ. ౧౩౪| 2026 

oir 

క మర ణావస్థల నొందుచు నరిగాకా జమునింటి కట్టు $ లసురుండు 'చావనకొ 
' సురులు పొం౯ా వినుతించిర్తి విరులకా గురియించుచుకా చ్రిగవిమలమననులన్, 

తే, వృషభతనుథారియా దాన? వేంద్రు జంవీ 
స్వజనసంస్తూయమానుం జై (భ్రాతంగాడి 

% “తిలశగేన కోవయకా, సఖ్యురం సే భుజాభోగం” అని మూలము, 
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తే, 

గోకి కానయనోత్సవుం డై వరాత్ప 
రుడు వ, పెళించె మందను $ గడు ముదమున. ౧౫ 2()28 

బుతోసురుం డిటు వారిచే శిముంపం బడంగ నతివిశచిత్ర క్రియుం డై 
యీోాయీతి వెలనెడు నప్పుద్ధాయుని చరితంబు నెల్ల $ నాత్మ దలయచన్. య 

దెవర్షి మైన నారదుం డావిధముక౯్ గూ రమతికి 5 నాకంసునకు౯ 
దా వినిపించెడు కోరిక, మె వసుధకు నేగుజెంచి $ యాభూమివతిన్. ౧౬ 

. కనుగొని యిట్లుపల్కె; నలకన్య యశ్ దకుం బుళ్లు బేవకీ 
తనయుడు కృష్ణుండౌా బలుండు 5 థారణి నాయక రోహీణీసుతుం 
డని తలపోయుమా!, మది భక$యంబుతగ౯ వసుబేన్రం డాత్తమి 
త్ర్రున కలనందభూవతికి 4 రోహిణి నూనుని గృన్షు నిచ్చెజూ. ౧౭ 2031 

. ఇల్లడంగా నిడె౯ా సుతుల 9 నిర్భర, వారల చేతనే మహీ 
వల్ల భ్! నీవుపంపిన వోీభఖావసమగ్రులు నేవకుల్ ధర౯ా 
ర్రైన్సగం చఊఇయంగాం బడిరి + ధీరులు వారిష్టు 'జేళ్పమిాటజి వై 

వప్నీయ నున్న వా రనెడు4వల్కు_లు నారదునోట వెల్వడన్. ౧౭ 2032 

. విని యాభో జవిభుండు సంది యము లలద్వ్య్భృ త్తి గలంగ౯ా రుషా, 
గొనియె౯ా దద్వసు బేవుం జంపుటకు7౧గాం 1 గ్రూరాన్ని బెవర్షి యా 

తని వారించెను భావికాలగతచేశతం బ్రేరితుండై; మృతిం 
దనకుం గవార్తురు వాసుబెవులను దాశత్సర్యంబునం గంసుడున్. ౧౮౮4 2038 
'ేవకీవనుబేవ్రుల $ దృథఢములై న, లోవాపాళింబు బిడి చెజోలోన నునిచె; 

నారదుండు చనినంత భూ$నాయకుండు శేశిదానవుంగని బలోశేశవులను. ౧౯ 

క. గోకులమునం దగువారిని, బోశార్పువు యళఫ్రజె నీవ్రపోయి యనుచు ను 

సీ, 

ద్రే కించిన కోవంబున, నాకంసుయు వనిచి యంత $ నాతురుండగుచున్. ౨౦ 20క8ిర 

ఇాణరార ముస్టిక $ కొలతోశ'లాదిక వృభృతుల మంత్రుల $ బరమమాన 

వంతుల మజీయు మూ1శవంతులం బిలివించి వలి" నిట్లనుచు వా క్పౌఢిమమున; 
వీరులై తగిన చాశణరారముస్టికులార! వినుడు నావచియించు 4 విధము; మోర 

లానకదుందుభి $ యాత్మ జుల్ రామకృష్ణులు నందొమందను $ జెలయణసచున్న 

వారలంట్క; మజీయు $ వారలిద్దలు నాక్సు మృత్యువనుచు చైవ మేర్చణీ"చను 

వార లీివ్చురంబు $ చేరరా మల్లయుద్ధంవులీలమై వధింపవలయు,. ౨౩ 2036 

. మల్గాహావరంగంబున, నెల్లెడలక్ _స్పంభవితతి 1 నెత్తుగం దగి సం 

పల్లలితములగు మంచము, లుల్లనీలం జేయు: డందు 1 నొచ్చెడు స్వెచ్న [న్ ౨097 

. పౌరులును జూనవదులును, జేరి కనుంగొనలో వచ్చుం 1 జి _త్హ్సములందుం 



236. శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

గోరిన గతి మల్లాహవు మేరీతి౯ సాగునొ యది $ యిదియేయనుచున్. ౨౦ 2033 

*క, [మతిమంతుండ వోమావటి, హీత మువదేశింతు నీకు + నెప్పుడు నత్యు 
. ద్దతిం దుండముకొస గండ, ద్వితయంబున మదజలంబు $ వల్ల విరియంగన్ .౧ 2089 

లే, కువలయాపీడ మనువేర 4 &“ణి వలయు, దాని రంగస్థలంబున $ ద్వారమందు 
ముద్దరముతొ ౦డముననుండ+భూరిభయము,క లుగునట్లుగనిలుపుమూ+క రివరమది 

క. వసుదెవకుమూరులు రాంగ స త్త ముప్పాంగుచుండం $ గా జంవం దగు౯ 
క] 

వెసనని శాసించెను మటీ,యు సంళయమునొందు వానోయుల్ల మెటుగుటన్, 5 

ఆ. వానిసంశ యంబు $ వదలింవందలంచి యందున్న వార లెల్ల $ నొగి వినంగ( 

బల దుర తియగు 4 వార్జి వవర్యుండు వినుడు సభ్యులార! 5 వింతవా ర. 36 

క, వినదగు నయ్యడి పదిలము గను మదినిల్పంగం దగును $ గా దనక మనం 
బున జర్చింపందగు న్యాకును బంధువులందు మిగులగగోవము గల్లన్. ర 2043 

క. చెలిమిని బోందోలంగాం గల కారణ మెటుకవజుతుం 1? గంచేతణ శ్ 
విలసీతయు నౌచు భాగ్యంబులనొప్పు మదియజనని $ వూజ్యచరితయాా. స్మ 2044 

సీ ఒకనాండు హర్ష ప్రంబు+నకుం జెలువంబుగా నమరించియున్న యు) ద్యానమందుం 
దిరుగుచుండెను మందోమరుదర్శ్భకులు వీచుచుండంగ నాతోంటోనొప్పుచున్న 
యట్టియశ్ కఫూ$గావనీజంబులు వకుళవృన్నా గముల్ $ సకలభాగ్య [చుండెం 
ముల నొప్పియుండెం చేరటులు గుంపులుగ6 గూడి నలుడెసలక౯ా దమిలబేలలు 

తలే. గోకిలంబులు చక్కంగయగూయుచుండ్కె వననమయాూరాలి పవీంఛముల్ +వజుల నాడు 
చుంజెం గపులును న్వెచ్భలునొవ ప్రాచుం డెంజూడంజూడంగవనమదిశసాంవు గాం చె, 

క. అదియు వసంత ర్షువ్రుగాం ముద మొదవంగం జేయుచుంజె $ భూరుహములు వ 
చందనంబునం దగి భూడంగందగియె యుండెను నితాంతోకాంతు జననియున్' 

చ. వతియె వరాత్చరుం డనుచు 4 ఖభావమునందుం దలంచుచుండు సు 
వ్రత యగుంగాన న్నార్తవము $ వాయంయగ స్నానమువేనీ మేను ర 
త్నతతుల నొవ్చుభూపషణయుశతంబయి భానీలనుండి నాథ్టుని౯ 
మతిని డలంచెం గోర్కిదగ + మానని యిట్టితలంపు. నొందంగన్. ౮౮ 2047 

క. వని నందొక గంధర్వుండు, జనులకుం గన్నడకయుండు 1 ఇబాడ్నున దృమిడుం 
డనువాండు తిరుగుచుండెను, వనితామణ నాదుతట్ల $ వాంఛం గొనుటల్. ౯ 

క, తనమది నెబింగ నాతండు, జనులహృదంతర ములందుం $ జక్కందలంచదు వా 
ని నెటుంగంజూలుం గావున, వనితాళయ మెణీంగి కామ బాధితుం డగుచున్. 

* “64వ శ్లోకమునుండి యధికపొఠమునకుం చెనుని యెజుంగందగు. నాగరపు స్తకమున 
నీళ్లో కములు లేష్ట, 



3౬] దశమస్క 0ధ ము, 7 

క. నాతం డ్రి యుగ నసేనున్కి చౌ తనువుం దాప్పీ నుసి స్థతాలాపములుక్ 

బి, తిని నా న్చెడుచూడ డ్కు_లు, నాతీరున నుండ చో రె$ నంతికమునకున్. ౧౦ 

తే, వు గంధర్వుంటే పతోవెషథారిి యనుచు నెజటుంగక వతిగనె $ యాత్మ నెంచి 
వానిగూడియె విహరించెశవనమునందుం గామ ముప్వ్పాంగం బెలియని కారణమున. 

క, అవ్వల నాజననియు వాం డెవ్వండా యని నిశ్చయించి $ యింతని యనగా? 

నెవ్వనికిం దోయని యా, నివ్వగ బాలయ్యం గల 1 నెత్త ము లవ్రడే. ౧౧ 

చ. మనసు గలంగ ని ట్లనియ్ ? మందముతి! శథ! నీ పవండవో 

వని యిది యార్యగ ర్హితము $ పాపసలపృదముం బొొనర్చి దు 

ర్లనుడవె యైతివం చడిగం+ జాల భుజూబలళాలి యాతం డి 

బనియను మంచిమాటల మీహోద్భత నూజడిలంగం చేయుచున్. ౧౨ 2053 
{ry 

. అబలామణీ ! నాదు $ నన్నయ మడిగితో? గంధర్వకుల మగుం $ గాన జేవ 

తాసమానుల మనతదగుదుము, కీ_ర్టింన మునుదవతాధీశు $ ననుచరులము 
మోావంటిమనుజ కాగమినులకు మేమన్న సులభులమే గాము శ సుదతి! యేల 
యందువొ మానను $ లాధిజ రావినాశాదుల కరు లే $ యగుదు; రమరు 

ఆ. లట్లుకార్యు కాన $ నంతర మధికమౌ, ననిన దాని కాగృహంబు వూని 

నవయవములు గలంగ $ ననియె నాతనితోడ నిట్టి దుష్ట, స్ట్ కార్య శ వూావొనర్చి. 

క, డారకయుండక మజీయును, 'నెముపుమోఅంగ నన్ను $ నెమి గనంగా 
నోరి! చేయం జూవెదు వౌరా ! నీతలఃపు నెట్టుదగునొ  ముజులతంజూ!. ౧౫ 

క. సుకృతేంబునకుం బావము,నకు సాతులుగాగ జీవనము భూమ్యగ్నుల 

సృకటానిల మృభ్బ్కంబును, విక_ర్తనాజ్టారిదిళశలు ఫ "వలయుచు నుంసున్.౧౬2056 

క. కాలము థర్శ్మ ము సంధ్యలు, నాలీలం గాంచుచుండు స నన్నింట ఫీ నిక్రా 

దూలించి దురాత్తుండపై, 'బాలళ! నన్నిట్లు తవ్రోపాపాన్వితగన్. ౧౭ 207 

క. ఒనరించితీ హ_స్టీి మదం,బున 'నెమీయుం 'బెలియకుండ 4 భూరిననమునం 

గనుపట్టుపంకజూకర, మును గలంచినరీతిం బావీమునం గ లి, వీ తన్. ౧౮ 20586 

క, మలీన మన సెలుంగ కుండిన, కులకాంతను నన్ను మదిని $ “సోకకమిట౯ా 
మలినాత్తగం జేనతిప్కె వబుగాకీ! (త్రీదళవర్య్ర$వటలాధముండా! ౧౮౪4 2059 

ae 

తే, ఇట్టి యవకారమును జేసీ 1 యెట్లు మరల 
నూజడించెద, వని పల్కు. $ చున్న సాధ్విం 

గాంచి ద్రమిడుండు భీతిఫ్లీ * కనలి శావ 
మిచ్చునో యని శంకించి  యిట్టులనియె. ౧౯ 2060 

క. సారసనేత్రా, ! మానవ, నారీమణులందు బేవనాథుల కగువ్యా . 



ర్స్ర్ర్ర ఫీ శ్రీ తాండవకృష్ణ్టభాగవతము [అ. 

పారం బిది క్రృముమే యగు, నారయ విబుథాంబుజాతులందు నరులకున్. ౨౦ 

క. రతి లభియించినం గృమమే, గతి నౌ? నడి న్యాయహితము $ గాకుండుం జుమా! 

ఛొతవ త్రీ రుచిర గంధి), సుతు. డుద్భవమందు వ ముందు 1 సూనృత మిదియాౌా. ౨౧ 

వ నావీర్యము నర్థము గా, 'దేవిధమున నెంచిమాడ 1 నింతీ! బుద్ధి 

ప్రావీణ్యముగలి' మవో, [శీవిలనితుం డగుచు సుతుండు 1 చెలయగుం జుమ్ధా.౨౧౪| 

చే మటి మహూోత్సాహయుక్తుండా; $ మాట నాది 

యెొ_త్తజ్ని వ్యర్థమే కాదు $ బిత్తజ్ యన; 
యళ ముగన్నట్రి నాయము / యతిళయ్యక్రు, 

థను వహించెను వ్ర తభంగశమునకు నాత్మ . ౨౨ 21)64 

క పాతివృత్యము దుర్గ భ్య మేతణి నే నట్టిడి యిట $ నిట్లయ్యె నటం 

బాతత తావము Ww మ్లుట, నీతి సదాచరణము లిడి $ నీవు కుముతివి వై.౨౨| 2065 

క్ష వెద్దలుపోయెడు వథమును, దద్దయు దిగనాడి యిట్లు  తప్పానరిచి నా 

యొద్ద బ్రగల్భ్బము లాజెద, విద్దురితము చేత గలుగు నేదోొ శతెలియుమా! ౨౩ 

చ. తనయుడు వాడు సద్దుణము $ తన్నెడంబాయంగం గూ,రచిత్తుం డై 
NV J శా ధి 

వనులను వెనింబేయం గడుర బావమువచ్చునొ వానిం జెయుచుకా 
మునిసురభూసురో_త్తృమసోమూహసమాదృతి గాంచలేక దు 
రనుం డగునంచుం బల్కు_చు రుశషం దగియుండంగ గాంచి యాతేండున్. ౨౮ 

. ఈవురంధ్రి, శపించు నం1చెన్ని వలి, 

వాడు నీబంధుజనులకు $ వై రియగును 

గామినీ ! యంచు వికి వేగమె కనుంనొ 

నలం దరముగాక చనియె; జీననియు నంత. ౨౫ 2068 

Gb 

చ. కనంబడకుండ వాండరుగం 1 గా యఫథ్ముందడిన చాట వాదా 

ని నొరుల కించుకేం చెలియ నేరనిరితిని దాచి యింటికిం 
జనియెను; గర్భభారమున $ శాంతి వహించిన నాదుతబ్లి న౯ా 

కా, 
గనియెను యు_కృకాలమున $ గాథను దీనిని నాకు నాదృతిన్. ౨౬ 2069 

క. నారదముని భగవంతుడు చేరంగాం బిట్బ చక్క + జెప్పి నా౭డే 

యారంభముగా బంధుల, వైరులంగాం దలందుచురడుగవాండం జుండీ. ౨౭2070 ' 

క, ఎవరెవరు బంధునంతతిని విరోధిగ నన్ను సతము+నెజ్ం దలంతురొ చా 

రిని ద్వేషింతును వారును, నను 'ద్వెషించుటయు మోామూానసు లే యలులయున్. 

ని ఉ US సనుండు దురుకద్య్యోగి; "'జేవకుండు దురాశయుం డగు; ధూ రుగడగును జుండి 
ల కరం డిట్టిండ్రు, + వారిబంధువు లగుదురుు గాన వీరలం$ $ దొడరిచంవ 
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దోషమబ్బదు నే సుతుఃడను గంధర్వున కుగ నేనునితననయుండను గాను 

కనుకనే వసుదేహతనయుల నిర్వుర వధియింవుం డని వల్కు + వాండం గఠిన 

లే. తరముగా; బలవంతవమౌా 1 కరివరమున 
బాలురను జంవంచేనీయే 4 వరమునందు 

యమునకుం బూజం గావింతు; $ నవల వారి 

జనకుం డజాదిగలలవారు $4 సమయలలరు. 3౧ 9072 

క. అరితనయులం జంపించెడు, తరుణంబున నుగ నేన థా తీ వతి య 

క్క_రణికా వసుదేనుండును, బరికింతురు గాక! నంద పార్థివుం డే. 3౧ 2078 

తే. చేవకుండును యాదనుల్ 1 తీవ్రశొ కు 
లిన గోపాలకులు వారి 4 ననుసరించి 

యుండు వారలు శో కాళు 4 లురుల నున్న 
నయనముల: గాంధత్రు, గాక! యాతనయుల మృతి. 3౨ 2074 

క. మనదేశములందుూం గల, జనులను దజై ష కరభూరిోసంగరమును జూ 

డను బిలిపింప్రయ వేగము యనివత్కెను మజీయుం గంసుం $ డాహా_న్స్వకున్ .] 

క, పరికించి మవామ్మాశ్రా!, కరివరమును ద్యారనీమం $ గదియించి వెనకా 
బొరివుచ్చం జేయుమా యా, యిరున్రుర వసుబేవసుతుల శ నెల్లరుంజూడన్. ౨౫ 

ర, రాయగలచతుర్లశి ధను,ర్యాగము శా స్తో కరీతి $ నారంభింసం 

గాం గడు శుభములు గ బ్రును, సాగింపుడు దాని నళ్లు $ సాధువు లలరన్._౨౫4 

క. వరదుండగు రుద్రునకు౯ నిరుపమునకు వివిభభూత 4 నికరేశునకుం 

బరితృప్పిగ 'మేధ్యవళూ,త్కరమును విశసింపుం డనుచుం $ గట్టడం జేనెన్,. ౨౬ 

తే, అర్ధతం త్రజ్ఞుండై న భోకజావనీశుం 

డంత యదుప్పుంగవుండయి $ యమలచిత్తుం 

డైన యక్ర్రూరునిం బిల్చి $ యతనికరముం 
దనకరంబునం గదియించి $ తగ వచించె. ౨౭ 2079 

క. 'దానపతీ! య క్రూ రా!, మానస మాదృతి దగంగ $ మైత్రి నెజవలాం 
బూనుము కార్యం బొక్క_ండూ నీనుండియె శాందగినది $ నేయ కలిగాంజూ! 

ఆ. వృష్టికులజులైన + వీరులయందును, భోజనృపులయందుం 4 బోలం దలంవ 
నిన్నువించు నట్ట నెయ్యుండు వెజొకండుండం బోండు నము $ మోమవాత్మ! 

చ, తలయంగ గొప్ప కార్య మది $ తాం దనయంతన కలై నాకు ని 

మ్లుల సఫలంబు చేయందగు + ప్రోడవు నీవని లోయ గావున౯ా 
tr Tg 

* ఇచ్చట నుండి గృంథభాగమని యెజుంగందగు. 
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జలరుహనాభు విష్ణు బలశాసనుం జెంతయు నాశ్రయించి స 

తృలమును బొందినట్లుగ నె $ భారతరంబగు కార్యనీద్ధికై.. ౨౯ 20892 

క, నిను న్మాశ్సయించినాండను, బని యది యేమందువేమొ 4 వసుబేనుసుతుల్ 

కనంబడుదురు నంద వ్రజుమున వారలం దోడిలేరం $ బొ మృచ్చటికిన్. ౨౯౪ 

చ. అరదము దీనినెక్కి_ చని $ యానకదుందుభివు త్ర యుగ్మ మో 

యరదము నెక్క_ంజేనీ ప్రియశమారంగం దోడొ-ని రమ్ము; పొమ్ము స 

త్వరముగ,; విష్ణుసంశ్రయులు $ దానవవైరులు నై నదేవతల్ 
ధరణిని బుట్ట వేండిరంట $4 దానవవైరి జనించె నట్టులే. 30 ౨09% 

స, ఇరువురు వారలు మృత్యువు: లరయంగ నాకగుదు రనుచు 3 నా ర్యా! మునుచే 

నీరి నిశ్చయం బటంచుక్, సురముని తెల్పంగ వింటి 1 సురలపలుకులన్. 3౧ 

క, పరికింప నెంచినాండను, త్వర గాం జని నందగోషతతితో నాయి 

ర్యురం దోడి తెమ్దు కాన్క_ల, ధరణీశున కిడంగం దగువిఫ్రధంబునస వారల్. 3౧ 

క. కొనివత్తురు వారలతోండను దేవకికొడుకు లిచ్చశటం జేరం గా 
లునిబోలుకుంజరము చేతను జంపింతును నితాంత$దర్చం బలరన్ . 3౧౪ 9097 

క, ఒకవేళ దాని దప్పీం,చుకొనిరిపో యళ నులట్లు $ శోభిల్లుచు నె 

ట్రికడల నపజయ మొందని, సృకటపరా కములు మల్ల రాజు లలరుటన్. 3౨ 

క. వారలచేం జంపించెద, వారిర్యురు మృతినిబొంద $ వసుబేవాదుల్ 

ఘోశరా_రిం గాంతురు మణీ, వారిం దద్భంధువులను 1 బట్టి వధింతున్. 3౨౪ 

తే. భోజులను వృష్టి దాశార్హ్యీముఖుల మజీయు 

వృద్ధుడయ్యును రాజ్యంబు శ చేలంగోరు 

చున్న యట్టి నాజనకు నాయు గృ నేను 

నతనిసహజన్లు చేవకు + నితరరిపుల. 3 3౪ 2090 

క, పరిమా ర్చెద నోసఖుండా!, తరువాతా గంటకరహి$త యగుం జుమా! 

ధరణి యిది జరాసంధుడు, గురువగు; ద్వివిదుండు సఖ్లుం డ్శగు౯ా మిగులంగన్. 

సీ నరకుడు బాణళంశబరులు నాయం 'దెప్పున్నేవాంబు 'నెంతో'్యయుంశచిన మవహోను 

భావులు నగుదురు; + వారలంహాడి నే నమరులయెడం గడూనాదరంబు 
గలిగిన రాజుల $ ఖండించి యాభూమి ననుభవించెద మోదనులరుచుండక; 
నీవిధమెల్ల నీగవెణింగి బాలకులగు రామకృష్ణులం గొనిశరమ్ము; మిమ్ముం 

తే, జంపుదు రటంచుం జెవ్చ్నక 4 చావయాగ 
మును గనుంగొన యదుపురశమునం జెలంగు 

సంవదలం జూడం దగునని $ చక్క_ం టబెలిపి 

శోడి లెమ్మని పల్క- నక్రూరు( డపుడు. 32౭ 2092. 
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చ, మనుజవ రేణ్య! స్వయమృతోమార్జన మొప్పుగం బేయుపొంకళొు ని 
చ్చను దలపోయు టీయది ప్ర్శళ_స్థమనం దగియున్న డై నను౯ా 
జను లొనరించుయత్న ములగ $ జక్క ఫలింవణంజేయు 3 దైవమే 
యనందగు సిధ్యసిద్ధుల నగహాంకృతిమాని సమత్వ మొందుచున్, 3౮ 2003 

చ. జతనము వేయలావలయు $ త్యస్థలివై మనుజుందడు నెమ్తదిక్ 
జతవడుకోర్కి యెవి(ధిని $ సాగళ్ల చైనము చేత నిష్పలం 
బతిశ యకష్ట్రదంబు నగునట్లుగం చేయయిడంగ మాన కా 
వితమునం ెంచుచుండు నిది $ వింతగదా తలపోనీ చూచినన్. 30y 2094 

క్ర తనయత్న ము ఫలియించిన, మనమున హార్షి ంచు వేటు $ మార్లంబై నం 
గని శోకించును; నే నో, జనవర! నీశాసనరటుం $ జక్క నొనరుతున్. 3౯ 2095 

చ. అని పలుకంగం గంనుం డతిగహార్ష ము నొందుచు నాతనిక౯ా జనం 
గను నెలవిచ్చి తక్కుంగలక కార్టధురంధరు లె నమంత్రు,లం 
జనుండని పంపి యంలిపురి $ చక్కటి “శేశాను రాజశాసనం 
బును గొని వార లెల్లరును $ బోయిరి స్వస్వనిశాంతముల్ గనన్, రం 2096 

సా గక్యమోలా 

ముప్పది యేడనయ ఛ్యాయము. 

శ్ర శీవారి శేశిదొనన్ర వధించుట. ఏతా 

ఉ. కంసమహీభవుండు ముర1ఘస్త రుం జంవలోం ' బంవీయున్న యా 
మాంసల కొయుం డాయసుర 1 మత్తుండు కేశి యనంగ ఖాన్టతుందై. 
హింస యొనర్చు కార్యమున $ నంతయు నాదృతి వూని ఘఫోటకో 

_త్తంస మనంగం బొల్చి ఖుర9 దా రుణఘట్టన ముర్వి నేంచంగన్. y 2097 

చ. మెడవయిం బొల్చువెండ్రూుశలు $ మింట జరించెడు మేఘపం కృులకా 
బడలువడంగంచేయ నటం $ బ ర్వెడునట్టి విమానసంతతికా 

విడివడంజేయ నొక్క_ మొగి 4 వేగము నిక్క_(గ భూరిహీషలకా 

బుడమి గ ల పాణుల సీమూహాము భీలిలి పాజుంచేయుచున్. ౧ 2098 

*[చ. కనులు విశౌలముల్, మొగము $ గన్ప్సడువృతు బిలంబునా గనుం 

గొన వికటంబుగా గళము $4 గొప్పది నీలమువోంబుదంబు నాం 
దనును చెలంగు నాశయమను 1 దారుణ మైతగుం గంనవాంఛితం 
బును నెజువేర్చు వూన్కియును $ బోలంగం గల్లినకేశి యే గం చాన్. 2099 

చ. గురుతరపేావల౯ొ చెలుచ 1 గోకులమెల్లను భీతిలంగ ని 

ర్భృర గతిం జేయుచుకొ మజీయు 1 వాలజలోమవిచాలనంబులక 

* అధికపాఠళ్లోకమున కిది "తెలుంగు, 
ఛాం-భాగంఫి! 
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బరిచలతాంబుదంబుగ నీభంబు గనంబడ౯కేయుచుకా మవో 

మురదనుజాంతకు౯ సమరశభూమికిం బిలం నళ్టై రోయుచున్. ౨ 2100 

చ. తనదుపర్నా కృమంబు విదోతంబుగం జేయం దలంచి యున్న శే 
నిని భగవంతుండై న సరసీరుహ నేత్రుయు కాంచి గోకులం 

బున దగువారిశెల్ల రకు $ బోటుమగం డన డానెయాటం బి 

ల్చెను మృగరాజనాదమునం ? జివ్వకు రమ్మని సంతసంబునన్, ౨ 9101 

ము, దనుజేంద్ఫుండును సింహూనాదము నితాంతన్ఫూ_రి గావించి త 

| న్ననిలో మార్కొన వచ్చువానిని మహాశహర్ష్ ద్ధతిం బొల్పువా 

నిని గృష్షుం గని యాస్యగహ్వారము చే $ నింగి౯ా వడికా మ్రింగ "నెం. 

చినజాడల్ గనుపింవ రోషమున వో చ్చె౯ మూర్కొనం గోరుచున్. ౨౮ 2102 

చ, ప్రితరులకించుేం జెనకళనేనియు మోటజంగ'నేని శక మే, 
వితమునం గాకయే పాలుచు $4 వీరుడు చండజవంబుమోణ ను 

ద్గతి నరవిందలోచనుని 4 దాంచెను వెన్క_టి కాళ్ల చే, నతం 
డతులితశ క్షి దానిం దను $ వంటకయుండంగం చేసికొం చొగిన్. 3 2103 

మ. కరయుగ్మంబునం బాదయుగ్న్శమును జిగక్క_ంబట్టి వే దిర్దిరం 
దిరుగం వేసీ సుపర్టుం డుగృఫణి నేతి రొవ్పంలగా6 దృిప్పు న 
క్క_రణిం ది ప్పి యవజ్ఞయుం గనయతం1గా నూటువిండ్లంతయం 
తరముం గల్లిన భూమిభాగమున గాగ త్రంబుం బడకా జిమ్హుచున్. ఈ 2104 

ర చెలికాండ తోడ వేడుక, నిలుచుంజెను వాడు సోలి $ నిమునంబునే 
తెలివాంది లేచి రోషము, జ్వబనాకృతిమిాఅ వినృతకవదనుం డగుచున్. ఈ 

క. హరివైకి నడ ర; నవ్వుచురు బురుపో త్రము డాత్మసవ్యకభుజమును జొనివె౯ 
సురవై రివ కృమున నె వ్వరుసకా భుజగంబు. బిలము + వడిం బొచ్చునటుల్, ౫ 

సీ ఆరీతి హరిసవ్యశమెన బావాుువుం జొన్న దానిస్పర్శంబున 1 దనుజుదంత 
ములు త_ప్పలో హంపు4ముద్ద నోంకిన నెట్లు రాలునో యారీతో రా లె మజీయు 
'నామవోత్తునిదగు $ హ_స్త మాతనువునం బెరుగసాగను జలో$దర మనంబడు 
నామయ ముఫశాంతి 4 నందంజేయకయున్న నభివృద్ధినొందు నోట్లబ్లు, చాన 

తే, శాస మెడలంగరామిచేం $ జరణములను 
దన్ను కొనుచుం! జెవుర్చ గాగ తంబు, కన్ను 

లపై గిరగిరం. దిరుగంగ 4 నసువ్రులు మల 
మపుడె వెడలంగం బడియుంజె + నవనిమిోంద. ౭ 2107 

క. తనపెనుబుజ మాదనుజిని, తనువున చెరుగంగ చానిం 1 దద్దయుం బండం 
గను బగులు దోస్తపండుగ్కతిని దగుత_త్తనువ్రునుండి $ తీసికానెం ద్వరన్. ౭4 
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క. దనుజు ననాయాసంబునల దునిమితి ననున చ్చెరువును $ దోయని చి త్తం 
బున నున్న కృష్ణువయి 'దచెవనికరములు క ల్బకసుమోనర్ష ము దమితోన్. ౮ 2109 

క. కురియించుచు మిగుల నుతిం,చిర్కి భ గవద్భక్త కవితతి 1 జే ఎహ్టం డగుచుకా 
సురముని యనందగు నారదుం డరుచెంప నుదారకర్తు( థ్ డగు క్షం గనన్ . ౯ 

అగ్రి నారదమహర్షి నీ (శ్రీకత్తుకడకు వచ్చుట. 6ఆా- 

క. ఏకాంతేంబున ప్ర జమున, శ్రీకృృష్ణుం గాంచి యిట్లు 1 చెప్పెం గృష్టా! 
శీ, కాంత! యవ వ మేయా, త కృృబ్లూ! యోగనాథ! 4 తామరసావా!. ౯౪ 2111 

నీ. వొనుజేవాఖల వాస! సాల్వతనర్య వ్రభువరేణ్యా! దారుపటలముందు 
నంతరంబున నగ్ని $ యణంగియుంజొడురీతి సర్వభూలము లలోం $ బర్వియురీదు 
వతిగగాఢముగ నుందు $ వంతియ కాక బుద్ధికి నతితుండవై $ సకలమునకు 
సాతీవై విమలినస్వాంతులకుం గననగు దుం బరిచ్చిన్న 1మైన మనసు 

లే. గల్లువారల వ్విధిం ) గానంబడక్కయును చెలియ శక్య మేగాక $ యుందు వీన్ర 
సర్వమున కీశ్వారుండవు 5 సకలవిదుండ, వోమవాపుఠుషా! చేవతో తమతమ! 

ఉ. తొామరసాతు! నీవును స్వ్రతంత్రు,ండవై మణీ నీదునిచ్చచే 
నా మెయి నాత్మ మాయం గొని $ యాదిగుణాంబులం బుట్ట వేని యే 

మేమి తలంతువో యది ఫ+లించుతలంవుగలట్టి నీవె యు 
ద్దామగుణత్రయంబుననే 1 థాత్రి, సృజింతువు (ప్రో “పోతు ద్రుంతునూ! ౧౨ 2118 

క్ట, 'ఆనీవు రాషహావ్రులు, గా నిల జనియించినట్టి $ 7 కజకపదిరేజులా 
దానవులను బ్రమథుల ర, శరోనాథులం దు దుంప సాధుశకూటము గావన్, ౧౨|| 

క, ఇ్రల నవతరించిహండవు, జలజాజా! మా “యదృష్టోనరణిని గురుెహీా 
వల సురల పెగడంజనెడు, ఖలహయరూవుని దురాత్తు $ ఖండించితిగా. ౧౩౪ 

క. అవలీలం గోశిదనుజుని జవమారయగం జంపితీవు $ చక క్రథరా! నీ. 
ని విఫులపాపషల వినుచుకా, దివమును విడిపోవుచురద్రు, $ తి త్రీదళులు ఛీతిన్, 

క, రే పొక్క_దినము గడువంగ, నోవరమేణా! దురాత్తు $ మద్ధతు లగుచుం 
జూవట్టు మల్లు లందటు, ప్రావీ పంతులు స్వర్ష్ణపదము గా రణవినివహాతు ఖలై.౧౪౪| 2117 

సీ. బాణూరు. ముష్టికు $ సమయింతు వీవె వె యమృణునాండు తక్కినోమల్లురను వ 
ధింతువు సమదపాక _న్పీని బొలియింతువ్రు కంసుని రరూపజుం $ గా నొనరుతు 
వీకార్యముల నెల్లు 5 చేజాడం గలవాండం గంసుని సరిపోలు 4 ఖలులం బంచ 
జస ముర యవనుల $ ఘనబలు నరకుని వధియింతు వీచె య1వార్యళ క్రిం 

లకే జూడంగలవాండ నేను జిష్ణుని మదంబు 

నడంచి స్వర్దంబు నందున్న శయట్ట పారి 

« * “ నత్వంభూధరభూతానాం దైక్య ప్ర మథరకసాం”” ఆని మూలము, 
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జాతమును బెచ్చి కృష్ణ! యీోభూతలమున 

నిలుప్రదువు పండు వగునా కనులకు నెంతో . ౧౬ 2113 

క. విను వీర్యశుల్క_లత.ణ, మనందగు నుద్వాహసన్మహము వీరులకుం 

దనయ లగురుక్షిణీ వ్రృము,ఖ నిఖల కన్యకల నీవు 4 గ్రృహియింవ నగున్. ౧౬౪ 

క. లోశేశ! ద్వారకాపురి భూకాంతుం డైననృగుని 4 ముక్తునిగా సీ 

వే కరుణం చబొనరింతువు గాక మవాశావము విడం 1 గల్లి సుఖవడన్. ౧౭ 2120 

చ. వనజదళాయతాతు! తమిం $ బత్నినిగాడి స్యమంతకంబు నా 

జననుతిం గాంచు రత్నమును $ శా క్రి దలిర్చంగం దెత్తు, వు వి 

వుఃని మృతపుత్రుల౯ మరల? బూన్న్మి_ సజీవులుగా నొనర్చి యా 

తని కిడి సంతసంబును నిగతాంతము గూ ర్తువు చిత్రరితిగన్, ౧౮ 2121] 

క, నీవేరుగొన్న పాండ్రక, భూవతిం బొరిగొందు వంతఠబోవక శ్రీకా 

నీప్రరిం గా ల్లువు;, భయద, వ్యాపారుని దంతవక్తు $ వధియింతు హరి! ౧౮౪ 2122 

లే. రాజసూయాధ్వరము ధర్మ$రా జొనర్చ, నందు నిశుపాలుంబొరివుత్తువవల ద్వార 

కాఫపురంబున వసీయించి 1 కనులవినుత్కి కర్హ్హ ములగు వరా కృమ$వ్యాపృతులను, 

క. ఒనరింతువా యెవ్యానిన్కి గనుచుండుదుం' బిదప నీవు  కాలాకృతి మే 

దిని బరువు నింపగ చేయను బార్జ్భునిసారథివయి $ యరులబలములన్, ౨౦౪ 

క, లెక్క_కుమించిన వారల జక్క్మా_డంగం జూచువాండం $ జక్కధ రా! నీ 

వాక్క_(డవె యొల్లతౌానవుల, నిక్కము గనంబడుదు వాత్తనిళ్చలళ _క్రిన్ . ౨౧ 

సీ, ఆత్మీయమగు పరీమానందనిష్థ చే నఖిల కామంబులోయందు బూూర్జుం 

డవయి చిచ్చ_క్స్దా $ సువిమలమావాోత్త మున నాత్శ్మమాయదై $ తనగు కార్య 

రూపగుణప వాహోపరతిం గాంచి సత్యసంకల్పుండు $ జ్రానమూూంర్థి 

యని పండితో *_త్తము + లనువదింపంగ నొప్పు నిను నాశ్రాయించెద 4 ననజనాభ 

ఆ. యాత్మ మాయ చేత 1 నభికల్పితము లగు, వివిధకల్పములను 1 వెలసి వాని, 
నాశ్రయించి లీల + యదుకులంబున మ _ర్త స్ట తనువుం దాల్చి తెలియం$ దగనిళ క్రీ. 

క. యదు వృష్టి సాత్వతులలో, మొదటక్ లెక్కింపం బడుచు + భూరిమహిమ మొ 
పం దగుచు స్నాశ్సయుండవునై, పాద లెడునీ కంజలులను 4 బొనరింతు. దమిన్. 

లే. వరమభాగవతులలోనం | బ్ర థమగణ్యు( 

డైన నారదమౌాని యశయ్యుదువతి హారిం 

గాంచి వందన మిడి హరిం $ గనుటవలని 

సంతసము నొంది నసెలవండి 4 చనియె స్వేచ్చ. ౨౮ 2128 

క. భగవంతుడు గోవిందుడు, జగడంబునం గోశిదనుజూం శ జంపి ముదమునకా 

దగియెడు గోవకులం గలి సి గోవులక౯ా గాచుచుకా బ్ర నిద్ధియుం దగయగన్..౨౫ 
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తిరి ఫీ శీకృష్ణండు వ్యమాసురుం బభొలియించుట. థిఆ-- 

క. నంద వ్ర జమునకు మసోనందము గలిగించుచుండె $ నారదముని పో 

వం వ్ నొకనాం డావహారియుం దనయా బ్ర తులలనాడి $ యురువనములలోన్. 

క. గోవుల మేవుచుం జనిచని యాని ఎధ మున. "నొండచలులోయం దవి కుత్సుల్ 

ఫోవలో మేయంగ గోవకు లావసుథాధరము సానుశవందుం దిరుగుచున్. ౨౬ 

నీ కొందు గొల గీ కొ”ొందటి దొంగల యమరి కావలివార 4 లగుచుంగొంద 

అుండదొంగయు గొజ్హనా రు లెటుంగకయుండంనొనిపోయి సర్వతకగుహానుదాం 

యుండం గావలివాండు 1 నువమమై పెదకి యాచోరునికడనున్న + సారహీన[గి 

జంతువు విడిపించు 4 వంతముగల ) “నిలాయన "కేలోం చేలుచు 1 నవటనుండి 

తే, రించుకయు భీతిలేకయ $ యిట్టులాడు 

చుండ మయపుత్రుండై నట్టి వ్యోమనామ 

కాసురుడు వక్యమాయల$యందు నేర్పు 

గలుగు వాండొక్క గోవకు + కాయ మూని. ౨౭౪ 2182 

క. తానొక చోరుండయి యజ, మై నటియిం చెడు కుమారు $ నవలీలం గుభ్ళ 

త్సానుగతగుహలం 'జేర్చం గా నెంచి జవంబుమిోాటథఠ గాం గొనిపోయున్. ౨౮ 

క. ఈలీల నొకొక్క_నిగా, బాలుర నెత్తుకొనిపోయి 4 వారికా గువాయం 
దోలి నిడి భూరిమాయా,ళీలుండు శీలచేత దాగర $ నీమం గ వ్పెన్. ౨౮౪ 

ఆ. వానివేతం బడనివారు చతుఃవంచుసంఖ్య మించకుండ $ సానువందు 

సుండి; రతనికృత్వ్యమూహించి సజ్జన, న రణదుండయి చెలంగుహరియురిగరుణ. 

క. గోవకులను ₹ైకొనుచు౯, "వే పోయెడు వ్యోమదనుజు $ నృకమును మృగరా 

చే పగిదిం బట్టుకొనునో, యావ ద్ధతిం బట్టుకొనియె 9 నాత్మ బలమునన్. 30 2136 

మ. బలవంతుండగు 4 పొళ్ళమణానవ్చుడు రూ$పం బద్ది పోసాడి ని 

స్తులశై లంబును బగలుస్వీయతనువుం $ దోడో us పీంచెకా గడుం 

బల మెల్లం గనంజేసి సం గృహణసం$స్రా_ప్ప 1వ ప్రభూతార్తు ర్లులం 

దొలంగింపకా జతనంబుచేసీయు నళ కం డయ్యు నట్లొటచేన్. 8౧ 2187 

చ, హారియును దోర్యుగంబున మీవోసురు నాతని బిట్టువట్టి వే 

ధరణిం బడంగC దోచి సురీతల్ల జు ల భ్రమునుండి నమూడనా 

శరుని వధించె నప్పగిది ( జంవుదురో వళువుకా జనంబు ల 

కై_రణినె యంత దారమును $ గప్పిన జాతిని జిమ్ము బాలురన్. 3౨ 2185 

క. ఆకస్థ్యమునుండి విడ, ధీ శ్రీకృమ్లం డొనర్చి వెడల వేయుచు నురలుకా 

గోకుల వాసులు పాగడరం ఛైకెని గోకులము చేర $ గనకాంబరుండున్. 
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ముప్పబచెనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

-ర్రి అ,క్రూ, రుడు గోకులము బేరుట. థఇతా- 

క. ఆరేయి మహామతి య, క్రూరుడు మథు రాఫురీక్ ము1కుందుని చింతకా 
గనారినమది: బుచ్చి జవం, బారం నరుణొదయమున $ స్యందనవరమున్. ౧ 2140 

క. ఆరోహించి వ్రజంబును, 'చేరంజనె; భూరిభాగ్య$సిద్దిం గనున 

కూ,రుం -డాతండు చనుచో, వారిజవత్రామునందు (3 భక్తి యనసమ మై. ౧౪|| 

క, తనమదిం గుదురంగ నిల్వంగ నిట్లు లూహాంచె నెర! ? గాథసుకృత మే 

జని నొనరించితినో చేయ నోచితనొ యొట్రి తవము 4 ననువమరీతిన్. ౨4 2142 

ఉ. దాన మబెట్టిపాత్రుునకు 4 దైవతమళ౯ మతి నిచ్చినాండనో 
"కానంగం బోినువాఃడ హరిం $ గంజదళొక్షుని వాసుదేన్రు శీ, 

జాని ని దెట్టివుణ్య మొకొ 1 స్వాంతమునకా విషయప్రస_క్రీయె 

'కానంగ నయ్యెడిం దలంపం $ గా హరిదర్శన మబ్బు టబ, మే! 3 2148 

తే, చరణభ వునకు శ్రుతుల యుశచ్చారణంబు 

నెట్లు లట్టుల ననుంబోలు $ నట్టివాని 

కరయంగా ను_త్తమన్ల్ కుం 4 చె నకృష్ణు 
దర్శనము దుర్గ భం బని $ తలంయయవాండ. ఈ 9144 

ei 
త 

రించ్చి పోయెడుతృణసంచయం బొక్కౌక్క_తజి దరింబేరు చందమున నధముం 

డనయిన నాకుం గృస్లుని గాంచు భాగ్యంబు గలిగిననుం గాలుగతినిబట్టి 

యాదృచ్చికంబుగ $ నరుదగువుణ్యసంగతం గబ్రవచ్చు; 'యమోోగితతి ఆన్న 

ధయ మగునందనందను 1 దివ్యపాద, పంకజద్వయమునకు నిశళ్శంక మ్రొక్కు 

వాండం గావున నాయశుభ ంబు లెల్ల, నేడు నళంయించె నిద్దియాశనిళ్ల పయంబు. 

క, జననము నాయది సఫలం, బనం దగు హారిపాదపంక$జాంతిక ము నకుకా 

ననుం బంపిన యాకంసుం, డొనరించె నను గృహంబు $ నురుతేర మదియా.౬ 
క. ఫారివద నఖర మరీచుల, నిరతినినెణునమి తొట్టి] నిర్మ లవమతులౌ 

వరమమునులు తరియించిరి దురత్యయం భై నకుభవతోయధి లీలన్. ౭ 2147 
క. ఆవిష్టు వవతఠం చెను భావింపంగం గృష్టుండయుగను 1 బర మేళ్వారుం డై 

_ తా వలలు నామవాత్తుని, పావనవదవంక జములం6 $4 బరికంవంగన్. ౭ 2148 

చ. అరుగుచునున్న వాండం గద $ యబ్లభ వేళ సరముఖ్య దేవతో 
త్కురములు లవ్నేయు౯ మునివతంసులు భ కులు వూజ చేయగా 

'బరమము నౌెచుం గూడంజను 4 వాలురతోడ వనంబునందు నా 
దరమున నాలమేపంజను $ తత్పదపద్మముం జూచు టొవ్బదే? ౭4 2149 

పట్లు నిస్ప ఎవాండ నై యెన్ను చుండంగ "రాదు, నదిని బబ, వాహంవుశనడకననుస 

(|. 
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సీ. గొల్ల వూయోడుల 4 యుల్ల ంబులం దగుకుంకుముపంకంబు $ నంకితము గం 
దనరి మ మైళ్యర్య్థమునం దగి సౌభాగ్య ఖనియయి ము_క్షినీ|ీయను సమర్థ 
మగుచుం గృ పాక రంగీబయి ప్రేమమా త్రసులభ్య మై యలరారు 1 లవీతకృష్మ 
చరణాంబుజంబులం $ బరవముపానములం గనం బోయెదను; మృగోగణము లివిగొ 

త్ర. నన్ను వలగొనిపోవుచు 4 నాకుమేలు, గలుగుజాడను దెల్చిడుం $ గనుకం జారు 
తరకపోలనానీకముయి $4 తనరి సుస్మితావలోకన యుతనయ$నాబ్బ మగుచు, ౮౮ 

క, సురుచిర కుటిలాలకములం బరమాద్భుత మగుచు నున్న 5 పర మెళ్వరు సుం 
దరవ క్ష్రచంద్రబింబముం బరికింవంగలలను బూర్వభ వ భాగ్యమునన్. ౯ 

మ. తీతిభారంబును మాయ జేయంగ మదిం $ జింతించి యాళ్శెచ్ళచే 
ధృతమర్ర్య్యాంగము చేత వెట్టుచు సు కాంతిస్టానమై యొప్పన 
చ్యుతు సందర్శన మిరాడినంబుననె నా $ కొస్పారునె నీషణ 
ద్వితయస్ఫారస లంబు కల్లనటు చింశతింవం దగుం జక్క_(గన్, ౧౦ 2] గ్రలి 

వ. 'కార్యంబునకుం గారణంబునకుం దా నీడ్ ణక _రయయ్యు నహం కారవిరహితుంై 
నిత్వ్యంబగు స్వగూవనసావోత్కాారంబున నజ్ఞానంబున్తు ద త్క్కార్యంబగు భేదం 
బును, దన్గూలంబగు విభ్రాంతి నెడంబానీయు నీకీతయగు తనయీత ణంబున 
స్ఫక్రీయమవామాయాసం యో గంబునం _్రా తేం ది యంబులతోడం దనయం చే 
రచియింవంబడిన జీవ్రలతోడ బృందావనభూరువాంబులందును, గోవీకాసుందర ' 
మండిరంబులందును* విలాసంబున నాయాయి కార్యము లొనరించుచుు నను 
ర క్రునివలెం దోయంజేయుచు నెవ్వం డుండునో, సక లకల్మ షహారంబు లై నిరువ 
మానమంగళకరంబు లై యలరు నేవరమేళ గ్రరుని గంణక ర్య జన్మ ములం గూడిన 
వాక్కులు. సర్వప్రవంచమ్హులకు జీవనంబును బరమశోభనంబును బరిశుద్ధత్వం 
బును గల్పించునో, యట్టివాక్కు_లం బడయని నిర్భాగ్యుల సకలాలంకారములు 
శొవకృతాలం కారము లగునో, యట్టివురుపో_త్తముండు స్వనిర్మితధర్థ నేతువ్రం 
బాలించుమానన్రులకు సకలసుఖములం గబ్రంవ యదుకులంబున నవతరించి సర్వ 
గీ ర్వాణగీయమానంబు నశేషమంగళంబు నగు నాత్మ్మక్షరిని నందవ్రజంబునం . 
థి క్ర టించుచున్న వాండు. ౧౩ 9158 

మ. తలపోయంగ'ం బి ఖాతకాలము లివే $ తథ్యంబు; మేలౌనటం. 
చు లలికా దెల్పెడుం గాన సాధుమతులకా 1 శోభిల్లు భ_క్సవ్రజం 
బులకుకా సద్దతియుకా గురుండు త్రిజగ త్సూజ్యా ఫీ రామాంగుం డు. 
జ ఏల తేజుండును భూరిశే_క్టియును నై 1 భాసిల్లు శ్రీశృష్ణునిన్. ౧౩4 2154 

క, కనుంగొనం జూలుదు నేండా, వనజూక్షుని నేశత్రములకుం 1 బర్వముగాంగకా 
'గనంబడువాని౯ా లక్ష్మీకి, నునః ప్ర మోదంబుం/ూర్చు $ నూన్యుని గృష్షున్ ౧౪ 
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క ఈయణములకుకా శ్రీహరి, సామాత్సర మేళ(రుండు $ సాహీయునగు నా 

త్రృర్టియుని మి తుడు కన్నడ, నాశణమె రథంబు డిగ్రి $ యతిశయభ క్షి కిన్. ౧౪౮ 

క, రాముం డనం 'న్యక్తుం డనంగా నీమహిరూాప పద్భయమున 4 నెసర్గాడు ననుచుకా 

నామానసమున నెన్ను చు, నేమాటు నమస్క_రింతు 4 వేడుక పాంగన్. ౧౮౪ 

ఆ. యోగివరులుగూడ $ నురుతర థ్యానార్ధ, 'మెవరిరూపములను $ హృదయములను 

నిలుపుదురొ తదం మ్రోసీరజములకు నే ౫ ముక్కు. వాడ జన్మ ము సఫలముగ, 

క. వనముల వారలవెంపడి, గను దిరెగడు గోవకులకు $ గాఢ వ ప్రమదం 

బున వందన మొనరింతును, వనచేతణుం జాత్ర్తపాదోవనచంబులవై. ౧ 2159 

. వ్రాలియుండిన నన్నుం 1 బరికించి కాలరూపాహికి భీ తల్లి సాషం ఫ్రీయుగము 
నాశ్ర్రయించిన వారి $ కభయిం బొసంగాడు తనకరసరసిజకమును మదీయ 

శిరము వయిం బ్రీతి 4 జేర్పకయుండునా ? యామవాత్తుని మృదు$హా_స్తవద 
మును సమర్పించి వీబుభరాజు పొందండి యింద్రత్వమునుబలి $ యెసంగుభ క్రి 

ఆ. మూండుపాదములకుం 4 జబోడగుభూమిని 

నొసణుతలీని నర రన్స్ "మొసలి త్రిబగ 

దిం దృతను గనండె $ యెవ్న్ష అవ్వరు దాని 

నా శ్రాయింతురో కృ తార్భ లౌర! ౧౬ 2160 

క్త హరికరసరనిజ మదడియే యరుదుగ రకోత్పలముల 4 నలెండుతానుల్ 
పరితోవ్యా ప్త్రములై తగ, సురుచిరవిహరణములందుం $ జొక్కు_ నబలలన్. 

క. తనదగు సంస్పర్శంబునం, దనివొందంగం బేయుంగాటబె 3 తత్ప్చాణిసరో 

. జనితమును నాదు శీర్ష క్ష ం్రబున నునుపక యుండునే వ వ+భూతకరుణ చేన్. ౧౭ 

తాను తే త్రజ్ఞుడై $ మాననీయంబగు నీతణంబున విశ్వ $ మెల్ల నందుంమహి 
జెలి భూతముల లోశవలను బాహ్యాంబునం దగువృత్తుల నెజుంగు $ నగణిత 
మమున నొప్పారెడు + మాధవుం డచ్యుతుం డలకంసుపంపున $ నరుగుబెంచి 
నట్టి Dn] ఫత్వుండని $$ యరిపశ్మున నుండువా:డని యూహింవలబోం డటంచుం 

ఆ. దలంచువాండం గంసుం + గొలుచుచున్నను లోన 

దన్నె యెన్న వాండ $ నన్న విధము 
సర్వవెత్త లగాన 1 సర్వసాయీయుం గాన 

సరయు ననుచు నెంతు 1 నాత్మ లోన. ౧౮ 2168 

చ, తనదగు పాదకంజముల $4 దాపున సాగిలీమొ క్కి. లేచి స 
ద్యినయముమిాఅజం 7 గె మొగిచి 9 వేడ భ జిం చెడునన్ను సుస్తి తం 

బున గరుణం జెలంగుచును 4 బొంకముగాందగు వీక్షణంబులక్. 
గనంగలం దంత 'నావగు నోఘంబులు శంకలు పోవ నెమ్మదిన్, ౧౮౪4. , 2164 

eer 

ow 
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చ. పరమముదంబు నొందంగలళవాండ; సుహ్ఫృంత్త తము డెన్న జ్ఞా జాతియున్ 

నిరతిని దన్ను (దప్ప నొరు) నిర్ణరవర్వు నెటుంగ నట్టియక 

గరుణకుం బాత త్రభూతుండును $ గాందగు నన్నును "షర రృ బావువుల్ 

త్వరగనె పాంచ" కాంగిటను $ వారక చేర్చంగలండు సక్కేపన్, ౧౯౪ 21605 

ఉ. అంతట నాదుదేహాము మహ _త్తరపాతక వంక ము కె 

యెంత యు బాననంచె యగు 3 నెల్ల మదాయతకర. రృబంధముల్ 

వింతగ వీడిపోవు; మణి ? వెన్ను డం కాగిటంకేక్చి 1 భ_క్షిమైం 

జెంతను "7 మొగిడ్చి తనుతజి_త్రమునం దలపోయున న్నా గన్. ౨౦౪ 2166 

న, కని యత్ర రా! యా ర్యా; యని పిల్వంగలంయా ప్రీ వీ త్ర $ నపుడుగ దా మా 

జననమురు సఫలములగును, మనుజుం జెవ్యాండు రొకృష్ణుగమన్న నం గనండో. ౨౧ 

ఆ. అట్టివాని జన్మ * మక్కటా! కాల్చనె, వ్యర్థ మగునుగా బె 1 యిద్ది యరయ; 
సర్యసమత నొప్పచ క్రి కీ కి దయితుండు, గాని, సుహృదుం డె కండు $ గానిచేండు. 

త్తే, అ ప్రి యుండును చ్వేష్యుండు శీ నరయ ేండు 

లేం డు వేతీంపదగినట్టివాడు జగతి 

విషమచి_త్తము లేని యాీనిప్లుమా_ర్తి 
యమరతరు వా శ్రితులే స్రీీయం బిదుగతి, ౨౨ 9169 

క. తనభ కులనే భజియిం, చును గాంతుతముల నొసంగు 1 శుభదుండును గృ 

పున క్యగ జుండు యదుకుల, మున బూజ్యుండు నై నహరియుముదమారంగన్, 

వందన మొనరిచిశకవరునం జేతులుమోడ్చి యున్న నన్ను౯ా బావ $ యుగము 

కౌంగిటం చేర్చి నాకై దోయినిం బట్టుకొని గేహమునకుం బోకను నటనర్హ్య [సాంచి 
పాద్యాదిస త్రి యా+వటలిం గావించి యవ్వల బంధువులలోన 1 వైరియైన 
కంసుం డెనర్చెడుకార్భంబులను చెప్పుమని వుళ్నే మొనరుచు $ ననుచు మార్ల 

తే, మందు నక్రూరుం డీరీతి $ నాపరేళు 
నెంతయుంప దలంచుచు౯ా రథ 4 మెక్కిపోయి 

గోకులంబును చేరెను; 1 గ్రుంశె భానుః 

డవరసాగరమునయందు ప నయ్యదనున. ౨౪౮ 217] 

మ. చని య క్రూరుడు గోహ్టమందు సకలాగశానాయకోత్తుంగ పా 

వన మాతేక్య కరీటసంఘటిత భాగస్వత్సీ పయపాదొబ్ది పొం 

సునికాయుండగు కృృస్తమూ్రి రి వదముల్ ( భు భ్రాంకుశాబ్దాదిశో 

భనచిహ్నంబుల భూమికిం దొడవుచె $ భానిల్ల రాం గన్షోనెన్. ౨౫ 2172 

మ. పరమావ్లోదముగ బై వానిం గనంగాం | బె్వె౯్ మవోసం శ్ మం 

బరుదొ చే ప్రేమభ రంబుచేః దగియె రోగమూంచంబు గాత్ర, రసన 

శాం-భాగ 82 

ce 
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ద్వార నానందభ వా శ్రుబిందువులు నేక తృద్వంద్భముం గవ్చెనం 

త రథంబు౯ దిగి యార; యూయనియొ కృప్ల స్వామిపాదాంకముల్ ౨౫౮౪ 

క. చరణాంబుజ రేణువు లివె పరమళుభం బీయణాలు 1 బ్రృవ్రోదులశేం 
బరినెవ్యము లని యందుం, బొరలాజె౯ా భ_క్లిరసము $ పొంగ నతండున్. ౨౬ 

నీ. కంసువంవునం బురిం 4 గదలిన యాతోణంబుననుండి యాశ ఏఫీల్కు_నితనూజుం 

డక్ర్యూరుండు భయంబు $ నళ్లుదంభ మును నోక్రంబును విడనాడి $ కనములనయను 
సృరణంబునను గఖథాశ్రవణంబునను బదచిహ్నా దర్శనమునం $ జి_త్తమెల్ల 

దన్మయముగ నుండ6 డాం బేయరగాంజూలె ననుటయే చేహ మో. త్లన జనులకు 
చే బరమపురు పార్ట మనం గశేకబరఫల మన 

న నెడున్యాయంబుం దెల్పంగ $ నడుగుందమ్లు 

లందు బొరలాడ్క నీరీతి 4 నతండు పారలి 

పారలీ మెల్లగ లేచి రాగముండు హరియు. .౨ ey 21 

క. ఉన్నారు గోష్టముననె, యన్న ట్టి వ్రజౌకసుల సీమాద్భతి వాక్యం 
_బెన్నుచు రథమెక్కి చనెం, గన్నులకు౯ా ఫలము గూర్చరగాం గోరి త్వరన్. 

చ. చనిచని యావుల౯ బిదుకు 4 చక్క_నితానున రామకృష్ణుల 
గనియెను; నీలవీతరుచిం $ గ్రా లెడు చేలములకా ధరించి చ 

క్క_నిశరదబ్దనే తృములం $ గన్సడుచుకా గడుం బాొంతురంబు న 
ల్ల నిదియునై న దేహాములు 1 లత్ణయు_క్టములై చెలంగయన్. ౨౮ 9177 

ఆ. శ్రీవిలాసములకు $ భావింప వసతులై, నిడుదలగుచు బలినీ $ నెజీ దగంగ 
నలరుకరము లొపవ్బశనందములౌ మోము, లవమర నాకుమారు 4 లందు. బొదల. 

ఉ. సుందరకాయు లందుందగ $ సుందరమూ ర్తులె యాచుం జూడంగా 
నందముగుల్కు_ నిమ్నుగతు $ లారయంగాం గలభంబులం బలె౯ా 
బొందుగ నొప్ప నంకుళము 1 పూజ్యుతరధ్వజవ జ,పద్ధ ముల్ 
శృందుగం బాదచిహ్న ములుగ గనువట్టుచు నాప్రజావనిన్. ౨౯౪ 4179 

క. అలరించుచుండంగా వా, రలు గో 'వృమనస్సు లొప్ప 4 రాజత్క_రుణా 
కటిత నీత వీశణములం జెలంగచుం గనినంత నిష్టోనిద్దు లొసయలయచున్. 30 

సీ మనమున శెంతొ వో%యిని గ ప్రంబేయుచు నత్యు దారములయి $ యలరు క్రీడ 
లం దగి చక్క. జగలకములాడి మనోజ్ఞ వస్త్రముల్ ధరియించి $ వరుసం బుష్పు 
పోరముల్ వనమాల 4 లరుదుగం గన్పడ ధరియించి రుచిరగంశధము లలంది 
కొని యుండి, ర వ్య్వారు$ఘనలత.ణాంచిత కాయు లై కయాద్యూ లై యాయఖలము 

*లే. నకును గారణభూతు లై $ సకలజగము 
¥ (0 ణా... 5 అ చాలా యాల లాయ జాలకం! 

(వ, థానపురుషో వాద్యాజగరేతూ జగత్న్స తీ అఆనిమూలము, 

గా 



3తా.] దశమస్క 0థ ము. భన] 

లకు నధీశులునై జగోన్ని కర మేంయ 

దుష్ట రాశుసరాజు ల స్ట ద్ర్రుంహగను ని 

జాంళముల మానవాకృతు $ లమరియుండ 3౧౮ 219] 

క. బలుం డనం గేళన్రండన న్కీయిల బెల్వంగంబడుచు స్వ్యయ$హిత తేజస్ఫ్యూ 

ప్ర 

మ. 

క్ర 

చ, 

పురమును గంధమాల్యములం $ బూజ్యువిధిం దగున ట్లొసంగి ని 

రుల దిక్కులం గలతిమిరంిబుల6 బోంగ్ట్టుచును వీల $ బొల్పుచు మటయున్. 

*కన కాంతేరముగం దగు నిం,ద్ర, నిలభూ భధ ంబుపోల్కి_ $ దగునంజనయు 

క్సిని మించు రజతపర్శ్షత, మనం గృష్టుండు బలుండు పొల్పి $ రాసమయమునన్, 

కని య క్రూరుడు కృష్ణ రాముల జగత్క_లాక్టణసంఛానులకా 

మన ముప్పాంగ రథంబు డిగ్టి 'పలుచ౯ + మైత్రికా స్వకీయాంగముల్ 
తనియం'గాం బులకల్ చెలంగం వదుదాశ_త్త ప్రీ తికృత్చాదముల్ 

గనుచు౯ సాగిలి మ్రైక్కి_ సార్థకము గాలేగ౯ా జన్మముం జేయంగన్. 36 2184 

. వనజేతుణ సందర్శన, జనితామాదమున బాప్పుీసలిలమ్లు లొగి౯ 
గనులం గ్రృవముంగం దనుం గృ ,మిన యుత్క_ం౦ంఠాభరమున $ మించిన త్వర చేన్. 

. తన పేరు చప్పి వందన, 'మొనరుచు చున్నాండ ననుచు $ నొయ్యనం బల్క_ం౦ 

గను జూలకుండె సంతస, మసునది యట్టిదియె గా దె $ యారనీచూడన్ . ౩౫ 9186 

. భగవంతుండై న యావద్తాతుం డావిధ మెణీంగి మొ క్కినవారి + యెడ నపార 
లో 

వాత్సల్యమున నొప్పు+వాండౌటం జక లాంధితవా_స్తమునం బ్రతి $ జేరంీసి 

కొని కౌణిటం చేర్చ 9 సున కృవసంకర్ష ణుండు య క్కియున్న యాతడు సవర్యు 

కర్తుం డన్న తలంపు $ నంది కౌంగిటంజేర్చి తనపాణివంకజంశబున దదీయ 

. హస్తమును బట్టుకొనితోడ $ ననుజుండు చను 
ర 

చేర గృహమునకుం బోయెం 4 జారువాక్కు_ 
లలర స్వాగత మడిగి నిర్ణ లతే రాస 

న మిడి పదములు గడిగి విినయముతేనర, ౩ ౭౪ 2187 
ర అ న ఆ జ టీ ల్ని . అతిథిక నర్హ్హ_మె తగిన $ యమ్తధుపర్క_ మొసంగి భిను వా 

దృతి మెయి నిచ్చి మార్లమున 1 సెంతయు నొచ్చినయాళ్ గఫల్క-స 

త్పుతుని పదంబులం బిసీకి $ శోభనమై మణి పావనంబునై 
పీతమయి పుడ్ర,సంబులను $ నెన్నంగనై తగు నన్న మంతటన్. 3౮౪ 2105 

మనమున బొడ ముడు శ్రధ్ధ, దనివొందంగం బెట్టి యతండు 4 తమి భుజియింవ౯ 

ఘనధర్మవిదుండు హలధరుం డనూనమోదమ్హుమిోణ $ నతనికీ బిదపన్, 3౯౪ 

పరిముళేముల్ ముఖంబునను $ బర్వంగం 'చేయంగం జాలువచ్చక 

శమయ తా ee] 

* “యథానురకతశై లోరౌప్యళ్ళకనకాచిత” అని మూలము, 



లైల శ్రి తాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ 

ర్భరముద "ముందంబేన్సె నిటు $ రాముడు వూజలం దన్పంగా మనో 

హారగతి నొప్పునయ్య తిథి 9 నప్పుడు కన "ని నందు డిట్లనున్. రం 2190 

మ. అనుకంపారహి తాత్తుండై. కఠినుండౌా $ నాకంసుం డోమాన్వ! మే 
దిని జీవించియె యున్న వాయుకద? యాశదృ _వ్లుండు పావీంవ నా 

తని చెంత౯ బశుఘాతుకుండు వళకుసణలతానంబు గావఠిగ నా 

తవిసంరతును గన్న గొత్తయలచం$దం బొప్ప మో రుండుటన్. ర 2191 

తే, ఎట్లు జీవించియున్నారొ $ యే నెటుంగం దనదు బ్ర, దుకుసశే సహోకదరిమవ* రి 
నేడ్వ నాలింవేకే పాస శ మిది యనకయె, యామె గన్నట లిశన్రుల ఫశ వాతముచీసె. 

లె, అట్టిపాపాత్తుప్రా పున $ నధివనసించుు జనుల (బ్రృదుకున కే క బాలీసంశే యంబు 

గలుగు నన నింక వారికుుశ లము 'నెవిధముసంబ్ర ష్నైంవం గలము? వూతషాతచరిత. 

చ. అనియిటు సత్యపఫూతములునై మధురంబులునై న వాక్కుల౯ 
వినయముమిోాజంగా నడిగి $ వింతగ సత్క్బృతి చేసి నందు: డా 
తనిమది. దృ_్టి చేనె; నిటు + దానవతీం,దు యు పూజ లండి నె 

‘y 
మృనమున హోయింజెం దె గతీమార్లనితాంత వరిశ్రముండునై. ౮౩ 2194 

త? శప 

ముప్పదితొ మీదవయ థ్యాయ ము. 

. అర్ర ఆ క్రూరునితో రామకృష్ణులు సంభాషించుట. ఈ 

చ. [అనీ శుకయోగి వల్కి_ మను$జాధిపవర్యున కవ్వలక్ ప్రజం 
బునం గోనసాగి నట్టిహరోపూతచరిత్ర, ము నిట్లు తచ్చ]? న 

వ్వనజదళాతుండుక హారియు. 1 చౌననరితిని సత్క_రింప నం 
_ దనృపుంు గారవింపంగ మనంబున సంతస మై పొంగంగన్. ౪ 2195 

త్తే, చారుపర్యంకమందు న క్రూరుం 'జడెలమిం సుఖముగా నువవిష్టుందై శసురుచిరముగం 
దనమదిం ద్రోవం గోరినకేలయ్రు లెల్ల, నపుడు వడనెను వారిజ $ నాదరమున, 

క్ర, శ్రీ నిలయు౭థు భగవంతుడు, తా సెంతొ ప ప్రనన్ను డై నం? దానా బడయళా 
శని వొక యర్థ ముండున్సె మైనా వాంఛ్ంవ "రేదోయైనను భ కుల్. ౨ 2197 

సీ, భగవంతుండై న ఊవటట శ్రీకృషన్ణుం డంతట శా త్రై భుగక్ష్ర్యంతమందు 
నక్రూరు చెంతకు 1 నరుటెంచి తమవారి నిషయంబుసం జా లేవిషమవుబుడి 
యన కంసుం జెట్లు $ తాను మెలంగునో వాండేమిచేయంగ $ వాంచ గొనిన 
వాండొ యావిధ మెల్లం 4 బృశ్నింపణా నెంచి వళి నిట్లని తాతకీపావనమతి 

తే వైన నీయాగమనము మేలైన యదియె 
స్వాగతం బే? శుభంబు మీూశకౌను గాక 



3౯, ] దశ మస్క౦ధ ము, 25కి 

సుహృదులకు జ్ఞాతులకు మజ 1 చుట్టములకు 

సుఖము నారోగ్యమును జాలం? జొప్పడుంగద. 6౮, 9198 

చ, కులమునశెల్ల రొగమయి $ కొంకక పావములం బొనర్పుచు౯ 

దలయంగ మేనమామయయి దారుణకర్యరతుండునై మహీ. 

స్థలి వయిం గంసుం డున్న తని $ దా నెసలారంగ నస్తదియులై 

తలయంగ రానిబాముల సాతంబును బొందెడువారి కచ్చటన్. ౫ 2199 

తే. కుశల మేయని మే మజు్శంగుటయు నేలక,కంసు ప్రజలకుంగూడ నిగక్క_ముగ హేమ 
ముండునే? యక్కటా! మదినూహ చయ, నిరవ లొధులు జనకులు$నిశ్సాయముగ. 

ఉ. వారికి మానిమి త్తమున + వంత వాసంగలో దా? మనోహరా 

కారులు పు త్రేకుల్ మడియఠ'గా౭ బలుదుఃఖము లొంద మేమెగా 

"కారణ? మం తెకాక కేలీకాలము బంధన మయ్య వారిక 

క్రూర | మృదుస్వభి"*వ ! మదిం 4 గోరుదు మాత్తృహితాళం జూడంగన్. ౬౮ 

మ. చిర కాలంబుగ మిమ్హుంబోలు పహూతులకొ $ జేరంగ రాంగోరువాం 

ఛ రహికా నేంటిక భఇాగ్యువై భవమునళ్ $ సాగ౯ా మిమకా జూడ న 

య్యె రయంబొవ్చంగ6 దెల్చ్పంగాందగును మోరే తేర నేెహేతువో 

వరమాన్లోదము నొందువాండ నను నీవ్పల్కుల్ చెవుల్ సోకంగన్. ౭ 2202 

సీ. భగవంతులడే యిట్లు 1 ప్రశ్నించెనే యంచు నక్ర్రారుః జెంతయు $ నాత్మ నలరి 
కంసునకుకా యద్శ)గణము వై 6 గలిగిన వై రొనుబంధము 4 వాండు తెగువ 

వసుబేవుని వధింపం $ బాల్పడుటయు నారదముని కంసునితోడ $ దనుజమర్ష 
నుండు వసుబేవునూోనుండుగాం బుట్టినవాండని 'తెల్పుట 1 నాండె తన్ను 

ఆ. నెట్టి కార్యమునకు $ నీచోటికిని దూత్కగను బనిపినదియును $ గడల యొక్క. 
మాటయే వదలక + మధువంళజిండు గానం బెలియం జెస్పి సత్య $ మలరునట్టు, 

మ. పరవీరఘ్ను లు రామకృష్ణులు మపాపాలాజ్ఞ నష్రూూరం డా 

దర మొవ్పకా దసుం బంవుటల్ వలుకంగాం $ చా “రెంతయుకా నవ్వి భూ 

నరునాజ్ఞ ౯ 'దెలియంగం జెప్పిరి మది౯ ) వర్థిల్లువాంఛళా వ్రజే 

శ్వారుండొ నందున; కాత్మజుల్ తేలువుభొవం బాత డూహీంచుచున్. ౧౦ 

క. గోవకులం జీరి జనం, జీపాజుంగ గోరసముల 1 నెల్లం గగూర్చుం 
డాపగిది అం*జయోాగ్యన్ను లై నరంగడు కానుకలను $ ననువగురితిన్. ౧౦౪ 

క. సమకూర్చుండు పోందగు నర్కదములం బన్నింపుం జెట్టీ 4 తరట ముథురకుకా 

మనుతం బని గోరసముల, త మేశునకు మెచ్చుపుట్టలేగా నిడ వలయున్. ౧౧ 

క, సాగెడు నప్పురిని థను, రార్టీగము చరాడంగ వలయు 1 నందులవై వ 

వేగము జనవదవాసులు పోంగల్లీ రటంచు వింటిం + బోందగు మనకున్,. ౧౧౪ 
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చ. అనియిటు నందగోవతియు + నట్టియుదంతము నెల్ల తావులకా 
వినబడునట్లు సాటువుని $ వెగమ యానతి యిచ్చె; నట్టు'లే 
యొనరిచె నూతుం డవ్విధము 1 నొక్క_విభంబున నాలకించి నం 
దుని వ్రజమందుం గట్లు నలోతోయరుహానన లెల్ల నా_ర్హలై. ౧౨౪ 2908 

మ. చను దెంచెక మథురాపురంబునకు. గృ్రప్తన్వామిని౯ రామునికా 

గెనిపోవల౯ా మధువంశ జుండయిన యా క్రూ రుండు ప్రెవళ్లెం టె 

"ఆను వాంంగొని పోవ్రం బ్రతియలరకా 1 రెవ వ్రయాణంబు సా 

గును సత్యంబుగ నంచు వార తెలియ౯  గోర్కుల్ తము౯ మార్చంగన్. 

క. చింతలసాగిరి కొందటు కాంతలు త ద్వా రృహృదయి $ కములము నేంచకా 

వంత౯ మోములు మిక్కిలి వింతగ నిట్రూర్చు లొలయ $ వలవలంపహాజన్. 

సీ, కుందు వొందిరి మజికొందలు గోపికల్ కట్టినపుట్రముల్' $ కదలంబాజం 
గరకంకణమ్తులు $ (కృమముగా జాణంగం గొముడుల్ వీడంగం + గుందిరి మి 

కొందటు వ్రజవాసోకువలయ నే త్రలు హరినె ఛ్యానించుచు 1 నాదరమునం[చు 
దమ రొనర్చందగు 1 తక్కు వ్యాపారముల్ మాని ముక్తులమాడ్కి.. 4 గానయబడు 

తే. లోకమును దీని నెటుంగంగ లెక యుండి రకు కొందలు న్రీకృమ్ణురడతివిచిత, 
రాగమున సుస్మీతంబున $ రమ్యరిత్కి బలికీన మనోహరో కుల $ దలయకొనుచు. 

క, మనముల మోహమునొందిర్కి వనజాయతనే త్ర, లెల్ల * వారిజనయనుం 
= జ నాష్ అర శ i yp డొ నరించిన మృదు చవ్టలు ననూన సుస్మిత మనోజ్ఞ $మగు దృగ్వితతిన్. ౧౬ 

క. సులలితహౌ తద్దమనముం గలిగాడు దుఃఖముల నెల్ల 4 గడుం గృవచెతం 
వొలంగించు కార్యముల దుష్టుల జంపన సాధుగేయి 4 శుభచరితములన్, ౧౭ 

చ. మనముల నెల్ల వెళలను $ మానక పట్టుదలం దలంచుచుకా 
వనజద శొయతాతు నెడగబాటున కించుక యోూర్వంజూల “రొ 

రిని గనుచు౯కా భయంబునను 1 దీవ్రగతి౯ా "పలింబాటు నృశ్రు, రా 
జిని గను లెజ్జవాజుం దమచి_త్తము లచ్యుతునం దె ఇచేర్చుచున్, ౧౭ 2214 

చ, గుములుగ6 గూడి యందటును 4 గుందుచుం దద్దతభావ లౌటంబ 
దృముఖులు వల్క్ రిట్టులని; $ తద్దయు న్నార్టిగలంగి; యూవిధా 
త! మదిని నీకుగటబ్లదుక$దా? దయ సుంతయు నేకొపై న నె 
య్యమున పొతంబున౯ా జనుల $ నాదిని నెట్టులొ గనార్హు వంతటన్. ౧౮౪ 221] ర 

సీ వారు కృతార్జు లై గ నార మోదంబును గాంచక పూర్వమే $ చంచలమతి 
_నెడయబాయం జేయుదూ షే యనుకంవ నా నివి యగునే, బొలుం1 డెట్టు లట్టు 
నీ చేష్టితంబులు $ నిష్పృలంబులుగ దా? 4 బాలిళుండని నిన్ను6 4 బలుకం దగటె? 
వీలకుంతలములం 4 జాల నావృతమయి చారుకపోలనాశసలు చెలంగ 
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చే, శోకములం దూలంగాం జేయుచుకొ వెలుంగు 
సున్మితము నాట్య మాడంగ 4 సుందరమయి 

యలరు శ్రీ కృష్ణు నదన నీ; తాంళుబింబ 

మును గనంచవేసి తృ_ప్రిగం $ “నకముందె. ౨౦ ౨216 

చ. కనంబడకుండం జేసితివి?గా యిటు చేనీన నీదుచేత చ 

క్క_నిదని పల్క.6గాందగునె 4 కా దిది సాధువటంచు నముమ్మూ; 

వనియిది కంసుదూతదగు $ భామినులార ! మదీయ మెట్టులౌ 

ననియెద వేమొ పద్మభవ 4 యస్మ దుదాహృతి నాలకింపుమా! ౨౦ 2217 

ఆ నీదుసకలసృష్టికనివుణత కేకా శ్ర,యమగు కృష్ణమూ్రి + యాననంబు 
గాంచియున్న యిట్టకన్నుల న క్రూర, నామథారి వగుచు $ నేమ మెడలి.౨౦౪ 

క. పారియింవం బూనితివి సీ వరయం గ్రూరుండ వనంగ $ నర్హుండ వె "యో 

సరసిజభవ ! శ్రీహరియనం గరుణామయచిత్తుండౌను $ గాని తలంపన్ . ౨౧ 

సీ తణకాలముననె ఛభంశగమ్మగు సౌహృద మలరువాండౌట నోవ్యుముల మెచ్చు 
కొనుచు నిండ్తనువుజ్ 1 కూర్షిబందుగులను దనయులం బతులను 4 దగం ద్యజించి 

తనదు చెయ్వుల కె యొంోతయుం బ్రితిబరవళ ల మగుచుం దనదు దా1స్యమునెక్ 

వచ్చిన మమైల్ల + మచ్చిక, జూడండు నూతన ప్రియులవా 1 చేంత లిట్టు [ర 

తే లుండులగద? "కాన వారింత $ యోపినంత 

దనుక బయనంబు కాకుండ; 4 వనితలార ! 

మధురయండుం గలట్టి యశమానినులకు 

నంటి రాతిరి సుఖముగా 4 జాంటుం జుండి! ౨౨4 2990) 

క. వారలవగు వాంఛితములు, సారదిగజు లొసంగునాశవమ్హుల వలన౯ 

భూరిఫల మనుభవింవకొ థారణిం దగియుండును మనోతలంవు లన్ఫతముల్. 

చ. కనుకనె శ్రీనికశేతనుండు 4 కంజదళాయుండు స్వీయ పూర్వరం 

బును దమింబొచ్చు నట్టితణీ + ముద్దులు గుల్కె_డు నెమ్మైగంబును౯ా 
గనుంగొనుచు౯ స్మీతంబలరణగాం దగుచరూడ్కులం గృముస ద్రసం 

బును దనివార( గ్యోలుదురు 1 పో యలకాంతల భాగ్య మేమనన్! ౨౩ 2222 

మ. చెలులారా ! మధురాొపురిం గనుగొన౯ $ శ్రీశ్చష్ణుం డిశేగుచోం 

దలిదండ్రు లొ తగసబంధువుల్ మరలి రాం$ దన్నెంతంగా వెండినక్ 

జలచిత్తుండుగ నుండ కుండినను భాఫస్వన్న గరిమంజు భా 

షల మాధుర్యము స్వీయహృద్వికచకంజంబుకా గడుల లాగంగన్. ౨౩౪4 2228 

చ. పరవశుడై త్రపామిళత!భవ్యతమనస్మిత విభ్ర గుంబులం 

దిరుగుస్వభావముం గలిగి 1 దిట్టతనం చఇటులో చనంగ న 
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త్రరుణుల కళ్ల చిక్కు; మణ్ $ తన్నే తలంచెడు నస్మదాదుల౯ా 

స్స రణముచేయ నోవం డిడి సత్యము (గ్రాముల మాట నిస్పీరో. ౨౮ 2224 

సీ, సర్వమంగళగుణాోస్పదుండు శ్రీరమణుండు నగు దేవకీసూనుశననువమానుం 
గనుంగొన నోచిన $ కడు ధన్యులకు భోజులకు మజీ దా శార్హు+లకును వృష్టం 

లకు సాత్యతులకు నంధకులకు మార్లంబునను $ జూడంగల్లిన $ మనుజులకును 
నయనోత్సవంబీ దినమున గాంగలదు పో; సత్య మీయది; తన్నె 1 సతము నమ్మి 

నే ప్రాణములశం బం బ్రియునిగా స్ట స్వాంతములను 

దలంచు మనల నూరార్చక $ యొలమింగార్వు 

నందనందను6 గడు దవ్వు+నకును దోడు 

కొని చనకా నచ్చినట్టి యీ క్రూ రచిత్తు. ౨౬ 2225 

క, కారుణ్యవిహీనుని న, క్రూ, రుండని వీల్వం జనదు 1 క్రూ, రుం డనియే 

థారణిం బిల్వం జనుం/గద, సేశరెట్టులు వెట్టనారొ! $ పెద్దలు తో 'లుతన్. ౨౬ 

ము, వనజాతాయతనెత్రలార ! కఠిన సాాంతుండు శికృష్ణుం డీ 

మనలం జూడక యీళ తాంగమున సీమ్మానంభువిధాణుంగ నె 

క్కినవాంటే; మనవృద్ధగోపకులు "లోేక్కి_ంనంగ మూర్థా గృణుల్ 

కనుకం బోవలదంచుం బల్క_రుసుండీ 1 కాల పృ భావంబునన్, ౨౬|| 2997 

ఉ. దారికి దోడు క్రొవ్వుగలవా రగుట౯ా మనగొల్ల లెల్ల వే 
సారక స్యందనాళలం గొని ? చక్రిని రమని తో "ందణ్ంచుచు 

న్నారు తలంప దైవము మీనంబున నీమునకు౯ా గ్రోమంటె ని 

ప్మా_రణమే పొాసంగంగం దశగం దలపోనె నిగేమి చేయనా? ౨౭ 2298 

చ. పలుకుల 'నేమికార్యమగుం 4 బట్టుదలకా మన మెల్లయంహాడి పో 
వలదని కృష్ణు నిల్చుదము $ వారిజన్నేత్రు, తణార్థమైన ని 
ముల విడంజాల కార్షిగొని $ పాక్కెి_డునీవునలకా గులంపువృ 

ద్ధులు మజిబంధువుల్ గలిసీ $ భూ ర్హత నేరుతు శేమిచేయలోన్. ౨౮ 2220 

లే. దైవ మారీతి దీనచిశ_త్త లగునట్లు, మనల నొనరించె నెవ్వనైన నిశ నేమి 
చవేయంగగలవారొ ? బంధులశచేయత లేమి, మనల వారింవలల వేటిమూట లింక? 

క. గోవీకలారా ! మనమా, గోపాలవెరేణ్యు రాసీగోషిం గలినియే 
_ తీపారునెయ్యమున ల్కీలాపాంగ విలోకనముల + వోరితరములన్. ౨౮౪ 228] 
సీ, మందవోసంబుల + మంతనంబునం బల్కు. సరససమాలావ 4 సముదయములం 

బరిరంభ ణంబుల + బంకజూయుండు తప్పి గలిగింవ నారాత్రి, $ తుణముభంగిం 
గడవీతి మాక్ళృష్ణుంళ జెడంబాసి పోవంగ నంతంబులేని యాహరివియోగ 
శో కాంధకార మేశచొవ్ఫునం దరియింపంగలయమొ? యూషసొంచినం 4 గానణడదు; 
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తే, హరి యితం డగృజుం డగూోవారినిగూడి 

గోవకుల బాలుకులు తన్ను గగూడి రాగ 

ఖిరకరుం డ_స్తమించు న$క్క్మా._లమందు 

'గోఖురరజంబు తనదు ముంశగురులంగవ్చ,. ౨౯౮ ౨౨౩౨ 

క. సుమవోరంబులు దానక౯ొ, సమభి వ్యా_ప్త్రములు 'కాంగ $ సంతస మొప్బ్పం 

ర, 

చ, 

భ్ 

ప 

చ, 

ge 

గ మురళి నూందుచుం జిలున,న్నమ రెడు శ్రీగంటిచూాపు 3 భవ్యతమంచై.30 
మనచి త్రముల పహారించుచుం జను చెంచును గాదె? యట్టజలజాయుండు థీ 

డిన నెట్లు (బ్ర దుక గలమో యని యీవిధి మాటలాడు $ చాసమయమునన్, 

హరివిరహంబు దుస్సహముూోనై కనువట్టంగ గొల్ల చేడియల్ 

విరహతలజ్జ లై వదులు 4 విన్నునియం దె చెలంగుచుంట సు 

స్వరముల మాధవా! విమతశచక్రపహారా ! వరమేళ్వరా ! మనో 
హర! సురవంద్య యంచు వివుశలార్షిని రోదన మళ్లు చేయుచున్. 3౧ 2285 

దామోదర ! గోవిందా!, శ్రీమహితా! యంచు దమిని $ (శ్రీకృష్ణుని స్వ 

యామలమనముల నిడుకొని యామానిను లట్లుపొగుల 4 నర్కుయతోం చెన్, 

ఖరకరుం డిట్లుతూర్చున నోఖండరుచుల్ దగునట్లు కన్సడ౯ా 

ద్వరవడి కాల్యకృత్ణసము1చాయము చక్క_ంగం దీర్చి రాముండు౯ 
హరియు రథంబు గౌక్క_ దనీయాద్భతి గన్పడం గంసుదూత వే 

యరదము దోశె, నందముఖు $ లాతనివెంటనె పోనువూన్కి_మై. ౩౨ 2287 

గోరససంభ్ళత 4 కుంభంబులం దక్కుకానికలం గొని 4 కదలి శకట 
ముల నెక్కి యక్ర్రూరుం 1 డలరామకృష్ణులు చనిన త్రోవనె వేగ 1 చనిర్కి గోవి 
కలు తమ ప్రాణాళోకం ఖు నుత్కస్తుడై వయనంబు వేయు నీప్పంకజాతు 
ననుసరించియె పోయి 4 యాతండు స్రీతిమైం ద్భరవత్తు మటనుండి $ తరుణులార! 

. యనుచు నూజుడింవ 1 నమ్హాటకయి కొంత, నేవు నిలువంబడిరి 1 శ్రీశం డట్టు 

లూఅడిం-చె నెయ్య $ మొప్పార నూ ర్కుమాలమున దదాల్షి $ పోవునట్లు. 

. వారలు స్వీయచి _త్రములు 1 వారిజ నే శ్రునివెంటం బోవ నా 

శ్రీరమణుండు నగృజునిం $ జేరిచనంగం దదీయ కేతనం 
బారనీ చూచుచుకా బిదప $ స్యందనధూలిని గాంచుచుకా గడు౯ 
దూరముపోస నవ్వియును $ దోయమి నిల్చిరి బొమ్మ లట్లుగన్. 3౬ 2280 

. మరలి యరుడెంచునేమొ యి%మ్థాధవుం డని 
వేచియుండియు నాయాశ్ 4 విలయమంద 

నిరవ్రలకుం బోయి ప్రియుండగు $ సరనిజాతు 

చరితములం బాడుచు౯ నిరంతరము భి. 3౭ 2240 
శాం-భాొగ-§9 



258 

క. దినములుపుచ్చిరి శోకము, మనములం జేరంగనీక; $ మాధవ్రండు౯్ జ్యే 

సీ శ, 'తాండవకృష్ణభా గవతము [అ. 

స్థుని నక్ర్రూరుని గరాడియె, ననిలజవంబొప్పం బోనునరదమునందున్, 3 2౮ 

క, ఉప్పాంగాడు వేడుక మది నొవ్చంగల గూర్పుండి పోయి 3 యురుపావములం, 

గుప్పగం గూల్చంజాలిను యప్పాననమూ_ర్థిమైన $ యమునం జేరెన్. 3౮ 2242 

6౬. 

| సాంతము తృ_ప్తినొ ందునటు 4 వారిని 

మ. 

అంతట రాముయగయాడి దనుశజూంసకుం డాయరదంబు డిగ్రి య 

త్యంతముదంబున౯ా మధుర+ మై వివులంబయి యిం ద్రనీలమ 

బ్రంతయంం దళ్కుమరూ వె డు త$దిడ్యవయస్సున నాపేమించుచుకా 

ల 
తరుషండంబుల పాంతం జేరి రథముం $ చా నెక్కె_ రాముండు సో 

దరునింగూడి రథంబునెక్కె; రిసృసం$తానంబువంకక్ భయం 
బు రమానాథునకుం బొసంగు ననుచు 1 భూమోళ్ళరావ్రుండు స 

దావ మహాత్త ౪ మేర్చడన్. 3౮4 

త్వర మూహాంచి రథంబువై నిలువగా $ _్రూర్ధించి తత్సమ్మతిన్. Bey 2244 

నీ, మాథ్యాహ్నిక క్రి కియా + మండలముం దీర్చ యమున యంతరమున $ నమరుహ్రాద 
నకుం బోయి యందు, స్నాశనంబు శాస్త్ర క్షమా వ పద్దతి న్ కొనరించు;వట్టుదలను[ము 
బూని మునింగి యీమ్మానితేజలముల “ే షేదసారం బన $ వెలయునట్ల 
సావి తిభడ క్త్మె శాశ్ళతంబగుడాని జవీయించుచుండి తజ్ఞలములందు 

. రామకృష్ణులు జతగూడి 4 రంజిలంగం 

గాంచె నక్రూ,రుం; డంతట + నెంచె మదిని 

నౌర! యానకదుందుభి $ యాత్మ ఒన్లు 
" లీరువురును స్వందనం చెక్కిోయెసంగుచుండి. రం 

జలముల నివ్వుడొ" ప్పెదరు $ స స్యందనముకా దిగివచ్చి రేమొ? యం 
"దుల నివృడుండంరేమొ? యని 4 తోరపు వేడుక మున్ది లేచి ముకా 

వలె నరనెక్ రథంబు బలోభ ద్రుండు కృష్ణుడు వూర్వరీతి నం 
. దచలరుచు నుండం గాంచి సలిరోంతరనో యను గంటి వీరలన్, ర౨౪ 

అరదమువై నెసంగెద రీయారె జలంబుల నేను గాంచుటల్ 
సరియనరాదొ? సూనృత మొ? 1 సత మెగ్దైన నుట "క్కమాటు శ సు 
ప్క-రముల మున్తి చూచెదను 1 జగ నంచు దలంచి మునస్దె; 
త్వరముగ నాజలంబులను / దద్దయు వల్పుచు నెంత వింతగన్ ర 

శిరములవంచి చారణులు $ సిద్దులు నయ్యసు రేం ద్రులుక్ మనో 
హరవరగాననై పుణిని $ నందినటే: నతలుకా నుతింవంగాం 
నురగుల కీళరుం డనంగ + నొప్పి సహాస సృఫణారుచుల్ దిగం 

1" శరముల వెల్ల జేయగ ఫశణాతతియందులో గిరీటముల్ తగన్. ౪౮౪ 

2245 

2246 



రే౯] దళశమస్క ౦ధ ము. 259 

ఉ. సారసనాళ మట్టు తగు$ఛాయ కనందగియుండ నీలవా . 

నీ, 

చారుతరాంబరంబు తనుసంగతి నొవ్చంగ శృంగ రాజి నా 

ప్పా రెడు "వండికొండవ తె $ నారయయ౭యాం౭ దగునయ్యనంతు శం 

గారశరిర మూతనికిం 4 గానంబణెకా మది కద్భుతంబుగన్. ర 2949 

. ఆమహనీయమూ_ర్ది వృదూకలాంకమునందు వినిలనీరద 
వ్ర్య్యాముండు నాల్హుబావాుల ననంగెడునీళుండు కాంచనాంబర 

పీతుండు ఫుల్ల సరనీరుహవ త్త విశాల నేత్రుం డు 
మరుచి౯ా వెలుంగుపరోత త్త పము శాంతుడు నప మెయుండున్ . 'ర౬ 2250 

బస అ బలో క ఆ 9 rin ర అధ 
సుప్రసన్న మనో జ్ఞ ఫ్రళుభవ క్రుండై స్మీతవింనీతనయను౭డై 1 లపితములగు 

కనుబొమల్ సురుచిర $ మనువవుము నగునాసయుం జారుకర్ణ ముల్ $ సాధుగండ - 

లిల్లి [యూ 

భాగము లరుణ ప్రభా రాజితింబగు నథరంబు గలుగంగ 1 నమలదివ్యి [యు 

మూ_రియా వురుషుండు 5 పాలుపారుచుండా, నాజూనువీవరనుభుశజములు మజీ 

దుంగాంసములు నీరి $ తో “ల కాడునతవిళాలోరస్థృలంబు శృంకగారమునకు 

నాకరంబయి శంఖ 9 మట్లు చలా రెడు కంఠము నిమ్నుంబు గాం దనర్చు 

నాభియు నకోత్గగనామకభూరుహా పల్లవ మట్లుగాం 4 బరంగుచున్న 

నిమ్న "రేఖలుగల్లు్ నెజీ యుదరము బృహాత్క_టితటంబును _శ్రొణి $ కమ కరిక 
'రాభోరువులు జంఘ $ లశ్లుజానువులు నుత్తుంగగుల్భములు నోట్టంగ నలరు 

నట్టినఖంబులు $ నమరియుండంగ వానికాంతులచ నెంత 1 (కాలి మజీయు 

నంగుష్ట్రములుు ప్రైళు $ లనెడిదళంబుల నలరునం ఘ్ర్యుంబుజీములు వెలుంగ 
నింతింంతయన రాని $ వింతగ నతండొ ప్ప మణటియును సుమవార్హ $మణి కదంబ 

ఖచితమకుటక టకథగణము లంగదములు, సులటతమయిన కటిసూ త్ర, మళ్లు 

బ్రహనూ త్ర వోర రాజిత నూవుర, కుండలములు మెణయ + నుండె నతడు. 

కరముల శంఖచ క్రృములుం $ గంజమునుకొ గదయు౯ా వెలుంగంగా 

నురమున గౌ స్తుభం బనంగశనొప్పెడు రత్నము దివ్యరోచు ల 
చ్పైరువుగం బర్వంజయుచును $ 'జెల్వమరంగ6ం దుజుంగలింవం గం 

ధర వనమాల యొవ్చంగ సోతాంతము శ్రీహరి యు'ప్ప నొప్పుగన్,. ౫౨ 2252 

క, ఉరమున శ్రీవత్సాంకము, నిరవమశోభల పలుంగ 1 నిళ్చాలభ_క్రిం 

బరిచర్యుం జేయు హార్షద్కవరులగు నందాదు లొలయం 1 బంకజభవుండున్. ౫౨4 

చ. సనకసనంద నాది ముని+న _త్తృములు౯ పారపాకనొననా 

ది నిఖిలదేవతావరులు ? తృ _వ్ప్గ6 గోల మనీచిముఖ్యు లై 

తనరు నవద్విజో _తృములు $ తత్సరతలా బహజుభంగుల౯ొ దను౯ా 

నినుతియొనర్చ |శ్రీవారియు 1 వింతగ దోంచుచునుండె న_త్తణీన్. ౩4 2254 
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చే మణియుం బ్రైవ్హోదనారదుల్ $ వహానివరులు 

పరమఖ్లాగవతులు నాటవాసుదేను 

నతని వసువులలనూడి యాత్యంతేవిమల 

వాక్కు._లక్ వేబువేజగు 4 భావములను. ౫౮ 2255 

క, వినులించుచుండ వానిని, వినుచుకా ముద మొందుచుండా $ విశ్వేశ్వరు నా 

తని శ్రీ చేవియుం బుష్ట్రియు నను _త్తమజ్ఞానశ_ క్లీ$యనం బడునదియున్. ౫౮4 

సీ, కాంతికీ రులు $ తుష్టిత్తూదెవి యూర్భయు విద్భయు మజీయు నోవిద్యళ్ క్రీ 

మాయయు ననుశ “కమండల "మెవ ప్పుడు తనను సెవింవం దోక్కినసురలును 

ఛక్టిన మ్రులునయి $ వరసూ_కృముల నెన్న నొ ప్పారుచున్న యా+యుజ్ల జ ఏలాంగు 

భగవంతు గనుంగొని + వరమముదంబొంది య క్రూ రుం డంగంబుహర్త ర వులక్ 

ఆ. తమగుచుండ బాప్ఫూతతి సంభృ తాముండైై గద్దదికను వాక్కు_1కదలుచుండ 

థై రృమూని భూమి $ దలసోయక (మొక్కి. యం,జలిఘటించి వినుత $4 సలిపెనిట్టు. 

నాపుకు. 

నలువదవయ ఛా యము 

ఇథి శ్రీవారి నక్రూ,రుండు ఫపాగడుట. థయా- 

ఆ. అఖలెహేాతువులకు + నరయంగ “హితునవై 

నా _యాదిపురుషుండవయి $ యవ్యయుండ 

“ వగుచు నలరుచున్న $ యట్టినారాయణుం 

డవగు నీకు (మొక్కు 1 లుబుజాత. y 2258 

క, నీనాభిపంకజంబున, సూనుండై. యుద్భవి ల్లి $ సురసంఘేశుం 

డై నెగడుబ్రహ్హ తద్భవ, మోనిఖలం బట్టినీకు $ నివా నందనముల్. ౧ 2259 

లొ . వ్షైసలిలాగ్నులు 1 గంధవహోంబరములు నహం కార ముట్టులు మహత్తు 

వ్ వ్ర కృతియుం బురుషుండు $ సక లేం డ్ర్ యమ్ములు మన నసీం చి ప, యార్థంబుగలును డ్రి ద 

ససునీవియే జగత్తునకు 'కూతువు ఓ ఫనివలుకుదు రవియెళ్ల గదలవనీకు [లు 

నంగభూతము లగుశటంగడా? యవి నీదు తత్త్వ 'మెలుంగ నెంతయును జూల 

ఆ. వరయ జీవుం డాత్మశయయు్యు మాయాగుణ 

బంధకారణమునం 4 బరము నిన్ను. 

చెలియ జాలకుండు. 1 డొలివలుకులె నిన్ను. 

'దెలువం జాల వనుచు6 $4 చెల్ల మరయ, ౨౮ 296() 

క. పరమేస్టియు6 దనదేవాము, సరివడుటకుం దగినయట్ట 4 సత్త గగుణం బా 

కరణి రజ_స్తమములు ననం బరంగెడు నివ్యానికిం గడుం $ బరవళుం డగుటన్. 3 
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తే, అట్టిగుణముల మించియున్న ట్రై న్స్వ 

రవము నెబుంగం జాలం డో $తావసెంద్ర,! 

వందితాం యఘు సరోరుహా! $ వాసుదేవ! 

నిన్నె లుంగో దరందె మూనివరఠులకును. ౨ 9962 

చ. తెలేయంగ రా ద దెవ్వంక: $ దెల్లముగా నటులై న నెట్టెజీ 

వులకును సారహీన మనథబోలు భనంబు నివృత్తి త్తి యెట్టులౌం 

బలుకు లవేల? యెదయిన$భ వ్యపథంబున నా శ్ర యించినకా 

దొలయగు భవ వువృత్తి తి యనితోంచెడు నోవసుజేవనందనా! 5 2263 

ఎౌారణ్యగ ర్భాదు $$ అగుయోగు లాఛ్యాత్తీ కాధిభూతములకు 1 నాధిదై వ 

తమునకుసాతమువై $ తగి వానిశెల్ల నంత ర్యామివై నియరోతవ్రు నగు నినుం 
నొలుతురు; కర యోగులు కొంద అంద్రా దిబవాు దేవతాన్న రూపమున నలరు 

నిన్నెం ద్ర యీనిద్య $ నియతి మైం చెక్కు_యజ్ఞముల నారాధింత్రు $ సర్వరూవుం 
తె. డవుగ వలయుదు గానం గోడంగి జ్జాసు 

'లనకొందటు బహురూయ $ మైన కర్త 

వితతి నీయందె యర్చంచి $ విమల మైన 
యుప మము. గొని సత్పమా+ధిపంణతిని, ౫4 2264 

క్ జ్ఞానాధ్వరమున నిన్నె, ఛ్యానింతురు జ్ఞానరూపహతేం దగుదు వటం 
చూూనిన శృొద్దలా; గొందటు, మానన్రులుకా నియతిమోటు + మానస మలరన్. ౬ 

తే, శ్రైవవైస్టవనామ దీ+ీతలను బొంది 
£ 

త్వదుపదిస్ట్రము వంచరా త్రముఖమెన 

విధిని బవుభేదముల బవాశవిధము_లైన 

మూర్తులం గొన్నయదై సతుమూూర్చి నిన్ను. ౭ 2266 

క. తలపోసి యుపానీంతురు, జలజాజాొ! కొందటు నిను 1 శై వాదిమతం 

బుల నాచారవిభేదం,బుల శివరూపిగను విధిని + బూజింతు రజా! ౮ 2267 

తే, సర్షబేవమయా! సృభూ! + సర్వజనులు, నితర చేవతలం గొల్వ $ మతిగలజను 

లెల్ల భిన్నమతుల్ గల్లి 4 యెల్ల రూప్రములనుదాల్చిన నిన్నె కా కొలుతు రీళ! 

చ. కనుక నె యెల్ల మార్లములు $ కాంచన చేలధ రా! తలంవ నిక 

గనుంగొనం బోన్రచున్నయవి $ కా దన నెట్లగుః? బర్వతంబున౯ 
జననము గాంచి 'మేఘుమునం 4 జక్కంగ వర్జిలి జీవనంబు నిం 

డనెగడు వ్రోదినుల్ వివిధనై జగతుల్ దోగం 'బాటుచుండియున్. ౧౦ 2269 

క. కడకుకొా సంద్భముం జేరెడ్కు వడువున నర్చనము లెల్ల కీబవువిధములుగాం 

బుడమిం గనంబడుచుండియు గడవట నవి చెందు నిన్నె + కంజదళాతూ! ౧౦ 

cee 
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క. కవులామా! స _త్వరజ, _స్రమములు ననుమూండు వ,కృతుభధర్మగుణము లై 
యమరుకా బ్రవ్రోదికభూ,తములుక౯్ జ్ఞావరముదనుకర దగు నవి మెల్లన్, 

క్ట సృ్కకృతిగుణంబుల యందే, వకటముగాయ గరార్చంగంబడి + వ్వర్షిఖ్లడు నా 

వకృతియు నీయందే తగు, సక చేశా! సర్భసృష్టిశసాతీవి నీచే! ౧౧ 9979 

నీ వ ప్రకృతికి నాకు సంబంధము కలదంటి; బ్రృవదులకు నాకు 4 బరంగు భేద 
చే మందు వేమొ ప్రగకృతియందు నవిష 2 క్రదృష్టివై నీకంటె నెదియు వేటు 
గానట్టు సర్వాత్మ కత నొవ్వువాండవై సర్వబుద్ధులకు నోగసారసాతు! 

సామీవై యువమానశమితథుంవంగా లేక మపి మమునకా వబమాధవుండవు 

తే. భవ మిదెల్ల నవిద్య చేతఠబరంగుచుండు చేనతలు మానన్రలు మజీతిర్య గాదు 
లెనబేహాభిమానులయందు నొప్పు, నీగుణ ప్ర వాహము సకక లేశ! కృష్ణ! ౧౨ 

క, దానిం దగులక యు వ్చెడు, జ్ఞానమయుండ వగు నీకు $ సతతంబు నతుల్ 

శ్రీ నిలయా! యిడుదు౯ వె వై,శ్వానరుడగు ముఖము భూమిశచరణంబు లగున్. 

క. వనజావ్లుండు నేతృములై, తసరు నభం బౌను నాభి 4 తగుదిళలు శ్రుతుల్ 
కనకాంబర! శిరము దివం, బనంజను బాహువులు జేవళాధివులుస్తుమా! ౧౨౪౮ 

క. సరిదధిపులు కువీ యగు మరుత్తు ప్రాణములు బలము + మాధవ నీకౌం 
దరువులు నోవధులు నగుకా, బరమేళో! రోమవం క్రి + పరికింపంగన్. ౧౩ 

ప. జలధరములు శేశములగు, నిలాధరము లస్థినఖము $ లెన్నంగ నగు ఆ 
వృలకదలిక లగురేలుం బృవలు నీకుకా మగసజీ యగు బ్రహాతలంపన్. ౧౩౪ 

ఆ, వృష్టివర్య మగును$విమలాత! యవ్యయా 
త్త తం జెలంగి యెల్ల ల్ల కావులందు 

చేలసి చిత్తవృత్తిం $ దెలియంగాం దగియుండి 
పురుషు డనంగ వినుతిఠబొసల్ మిగుల. ౧౪౮ 2278 

క. అలరెడు నచ్యుత! నీలోోవల బవాువిధజీవవితతిం 4 బరగొడు లోకం 
బులు తత్పాలకులును జల్కములలోనకా సూత్షములయిశపాలి చెడు ప్రాణుల్. 

ఆ. అండములు' చెలంగోనట్టు లుదంబర, సలమునందు మళ కకములునుబోలె 
నొకరి వార్త నొక్క 1 రాహింపజాలక, యుండునటు చరుచుచుండు జుమ్లు, 

చ, వనజదళొాయు! నీవు బవాాూోగభంగులుగాం దగుభూవముల్ొ ధరం 
వను దలపోయుదో యది య$/భంగవిలాసమె యాను, వాని న 
జనులు విశోకులై ముదముశసంధిల థ్యానము చేయువార భిం 
కను ఛవదీయమా యళ ముశగానము'వేయుదు నెంతొ శ్రద్ధత్ న్. ౧౬ 2281 

6, ారణనుల్స్ సరాపమును శ గైకొని యాప్ర భయంబునం దోకూ 

“ స్తక్వంరజ స్త సమ ఇతి ఛపతః వ పృకృశే ష్ట ర్లుణాకి అనిమూలము. 
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లశ 

ఆ, 

పారమున౯ భృమించుచును 4 భక్తుల గావెడునీకు నే నము 
స్కారము లాచరింత్తు మధు+కై టభ దానవమృత్యురూవత౯- 
శ్రిరమణా! యెసంగి హయః$శీర్దుం డనందగు నీకు మై, క్కెదన్. ౧౭ 2292 
మందరగిరి భరియింపం,గం దగు కూర్రాకృతిని నిగకామముదమునకా 
బొందుగం దాల్చిన నీకుక్కా వందితమునినాయకునకుశవందనము లివే.౧౭౪ 2238 
ధరణిం చె ఆత్పుటయొ విహరణముగా నాదసూక$రాకృతి నెలమికా 
ధరియించిన నీకు నమ,స్కరణము లొనరింతు భ క్రిం 9 గంజదభాతా! ౧౮ 

. సాధువృంత్తి నెసగుూ$జనుల భయంబుం బో, కార్చ( జి తనీంహశగళము తనర 
వెలయునట్టి నీకు $ నెలమి నమస్కా_ర్కముల నొన ర్జు నభవ! 4 జలజనయన! 
చరణ, కృమమున సజ్జ్ఞనృవరు లకు యద్ర మదంబుళనార్చ స్స వామనమూా_గ్టికా 

ధరియించి ముజ్జగంబుల, వరుసం గొల్చిన మహానుభావునకు నతుల్. ౧౯ 22౫౮ 
. పొగరున విజ్ఞవిగు నృషపూగమవాటవిని౯ గుకారథా 
రం గడలి మూలయుక్షీని బరా క్రమ మొ వ్పెడునట్లు కూల్చ్బుచుకా 
భృగుకులనాథుంలనై విభుత $ వింతగ నొవ్చిన 'రానుమూా_ర్థికిక 
సుగుణమణి వ కాళునకు $ బోత లొన ర్హును భక్షిమోాజంగన్, ౧౯౮౪ 2287 
రావణునకు దృుత్యువుగాం బావనులకు రతకుండుగ 1 భాసిళ్లైడు నా 
శ్రీవిభునకు రఘువర్వున, శే వినతు లొనర్హుం బ్రతి? యెంతయుం బొంగన్, ౨౦ 
వాసుదేవ్రండనం $ బరి సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న నామముల్ $ భాసీలంగ 
ననిరుద్ధుండను నామ + మనువముమై యొప్బ నాత్వతపతియనుశసంజ్ఞ నలరు 
నీకు నమస్కార $ మోకములాశు! బు కృతి ధరియించి $ యమలతముడ 
వయి దైత్యులకు దానీవాళలకి వి భాంతి గలిగించు నీకు యొ4క్కు_లను గారు 

స్థుచ్చతుల్యు లగుచు 1 మేడినిబొడ మెడు, తే త్రియుల వారింవం 4 గల్కిరూవ 
మును ధరించు నీకు 1 'మ్రుక్కుదు; భగవంత!, సర్వళ_కివీవు $ సకల మగుదా. 

నీమాయచే జగం చిది యే మోహిత మగుచు, నేను 1 నిడి నాయది యం 
చీమాడ్కి_ దురభీమానము,"దే మిగులం గుంది యించూోశే నెటుగకయే. ౨౨|| 

, కర్మమార్దములను శ గలకొలము (భ్రమించు 

చున్న; చేను నుతుల 4 నుదవనీతము 

దారబంధునిత్ర, $ ధనగాత్రముఖముల . 
స్వన్న తుల్యములను $ సత్యము లని. ౨౩౪ 220] 

క, తలపోసి మూశమతినై, కలకాలం బండె దివ్యశ కాంచన చేలా! 

నవ, 

ఖలహరణ! మవాప్రభువా, చలించుచున్నాండ నెట్లు 5 చక్కంబడుదునో? ౨౪ 

అనిత్యంబులగు  చేస్మాప్ర ముఖంబుల. విషయంబున నాత్మ బుద్ధిం చేని వివర్యయ 
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క్ర 

ఆ. 

చ, 

నీ శ్రీ తొండవక ఎప్టఛాగవతము (అ. 

చిత్తుండనై శీతోప్లసుఖదుఃఖాదిద్వంద్వంబుల విహరించుచు సాంద్రతమ స్సావ 
హించుటం జేసి యాత్మ ప్రియుండవగు నిన్ను6 బెలియంజూలకుండుదు. సలిలంబుల 
నుద్భవిల్లు తృణాదుల చెం గప్పంబడినజలంబులం బరికించి కనుంగొనం జాలక 

రెండమానవులు జలంబులవలెం దోంచిన వానిశై. వపరుగాత్తుమాధథుం డగుజలాభి 

లాష్ని తెజింగున మాయాచ్చన్ను ండవగు నిన్నుC జక్క_ంగ విచారించి తెలీయం 

జాలక వరాజ్యుఖుండ నై ఫఘాోరసంసారంబునం దె వృవక్షించుచున్న వాడ. 

మజీయు నోమహానుభావా! కామకర్మములచే నడంగంద్రొక్కంబడి విషయ 
సంస క్రంబులగు నింద్రి యంబులన నిటు నాకర్షింవంబడిన మనస్సు విషయవాసనా 

సమన్వితమితి నగుట నేను నిరోధింపళ కుండను గాకయున్న వాండ. అనమర్థుండ 
నగు నట్టినే నిత్తరుణంబున నసజ్ఞనులకుం బొందళక్యం బె కాని నీపాదమూల 
ముల నా శృయించితి, ఈళ్వ రా! బ్రయ్యదియు నీయనుగ, హంచె కాని వేజొండు 

కాదని తలంచుచున్నా (డ, పద్మ నాభా! వురుషునకు సంసారవిము కి కలుగుకాల 

మొదంహాడినతణి సాధునేవామూలమున నీపాదారవిందములవయి బుద్ధి వన 

_ర్రిఖ్లు జ్ఞానస్వరూవుండై, సర్వజ్ఞాన కార ణాత్తుండై , పురుషులకు సుఖదుఃఖములను 

గలిగించుకాలాదులకు నియామకుండై, సర్వవరివూరుంచై  యనంతళ _క్రివిలనీ 
తుండై, చిత్తాధిషస్ట్థాతయగువాసుబేవుండ్రై యవాంకారాధిఘ్రాతయగు సంకర్ష 
ణాతుండై, బుద్ధధిష్థాతయగు ప్రద్యుమ్న రూవుండ్రై, మనో ధిషస్టాతయగుననిరుద్ధ 
రూవుండై. వెలయుపర మేశ్వరునకు నీకు నమస్కారము. శరణాగతుండనగు 
నన్ను రతుంపుమని సం స్తుతించుటయు. 30 2209 

నలువదియొకండవయ థ్యాయ ము. 

అరి రామకృష్ణున్నకూ,రుండు మధురం జేరుట. ఆా- 

అని యశ్ర్య్రూరుంయ వినుతించిన భగవంతుండు నృహరి $ శ్రీకృష్ణుయ వ్రీ 
తిని జలములం గనంబజుచిన, తనరూపము మటుగువజుచెం 1 దత ఇమాత్రన్, ౧ 

న_ర్తకుండు తనదుశనాట్యముం జూపిన, కరణి హూరియుం దనయ; ఖండ రూప 
మష్టై యుజ్జగింవ 4 నక్రూరుం డారూవు మగవడమి నెజింగి 1 య్మాత్రవడుచు. 
జలములనుండి వెల్వడుచు $ శాస్త్రవిథానము దప్పకుండ ని 

ముల నపుజే యొనర్పంగనుక బోలిన కర్మము లాచరించి యా 

ఖలదమనుం డొనర్చిన య1ఖండమహ_త్స్వముం జూఫుకార్యముం 
దలంచుచు నిస్తీతుం డగుచుం 1 దద్ద 0థ మెక్కెను సంళయించుచున్. ౨ 2296 
హారి హృషీ కేశుం డక్రూ,రు $ నంతం గాంచి 

పలికె ధరయందొ నభవుందొ 4 సలిలముందొ ' 

యద్భుతంబగు విషయంబు 1 నరనీనట్టి 
1 ' చంద ముగవడుచున్న . దోకసాధువర్య! 3 . 2297 
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ము. అని పశ్నింప శ(ఫల్క_సూను( డను బేేవా! భూమి న్న భ్కంబునక౯ా 

వనమందుం గనంజాలు చిత్రములు విశళ్యవ్యా_ప్రరూవపంబున౯ా 

సనకాదుల్ తెలియంగం౭జాలని మవాశళ్చర్య ప్ర దానూనళ్ 

కిని రాజిల్లెడు సీళరీరమున వ* ర్తిల్టుం గదా? చూడంగన్. ఈ 

*ర్ట, ఆ నినుంజూచు నాకు నొకక$యద్భుత మేమి కనంబడు౯ విభూ! 
గానంగరాదు క, త్పదిగ6 1 గ న్పడునయ్యది యేది బ్రహృమా 

నే నినుంజూచుచుండ ధర॥ణి౯ దివి నీటను జ్మిత్త మెద్దియేం 
గానంగనా న దెట్టు? నినుం$ గాదని యెద్దియు రేదునూడంయగన్. ౫ 

అని గాందినీతనూజుండు, వనజాతున కెటుకపజచి 4 వారి నిరువురకా 

వనజాపుం డ_స్పమింపం,గ నున్నతణ్ స్యందనంబుం $ గడు రయ మొన్న 

తే. తోలుకొనిపోయి పశ్చిమతోయ రాశి 
వనజ బాంధవుండుం (గుంకం $ బాటునపుడు 

మథుర జేరెను, ద్రోన గ్రాగీమజను లెల్ల 

నచ్చటచ్చట గుమిలనాడి $ యాదరమున. ౬౪ 

క. ఆవసుదేవకుమారుల, శ్రీవల్లభులం బబ్రయంబు చెలంగం గనుచు న 
శ్రే వ_ర్టిప్లిరి చూపుల, "వేవేగ వురల్చుకొనెడు ? విధము దలంవకే. ౭ 

చ. అంతకుముండె నందముఖు 1 లౌవ్రజవాసులు పోయి పత్తనో 

పాంతవనంబుం జేరి హర్శశయాతని జ్యెష్టుం డ దెస్లు వత్తురో 

సాంతము లుల్ల నిల్ల బురశవర్య మదెప్పుడు చొత్తుమో యటం 

చంతయుం గోర్కి_ జూచుచు నీదేజతనంబున నుండి రంతలోన్. ౮ 

చ వారి జగదీశళ్షరుండు తమశయాగమనంబునె కోరు నందభూ 

వరముఖులం దమికా గలిసి $ భక్తుని బ్ర శ్రితు గాండినీసుతు౯ 
గరముం గరంబువేం గొనుచుం 1 గమృతరస్మిత "మొవ్వు నట్టు బ్ర 

క్క_రణి వచించె; స్యంద నముం $ “కొని ముందు బురంబుం చేరుమా! 

చ, భవనము జేరు మే మిచట + వాసముచేసీ దినంబుం బుచ్చి వేం 

కువ బయనంబు చేసీ కసనణగోరెద మమ్హథు'రాపురంబు; నాం 

గ వినుచు గాందినీనుతుండు 4 కంజవిలోచన! యిందు మీాద్భయం 

బువదలి యొంటిగాం బురికిం $ బోవగనొల్ల ను నమ్ము మోనుడిక్* ౧౦ 

చ. విను మొకమాట భ_క్తజనీబృందమునం గడుం బ్రీ తిగల్దు వాం 
డనంగ బ్రనిద్ధినొంది సకలా ధిపతిత్భము నూని యొవ్వు నీ 

శయిత్రాద్భుశాని సర్వాణి భూమా వియతి వా జలే, తంత్వానుపళ్యతో 

దృష్టమివాద్భుతం” ఆని మూలము. 

శ్రాం-భాగ 84 

ధక 
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వనయము భక్షి స్తీదుచరణాబ్దములంగల నన్ను వీడా? 

జనున్వె యథోతుజా! బలుని $ సంగతి నాగృహమందు నిల్వంగన్. ౧౧ 2306 

ఆ. అరుగుదెము మిత్రులశ్లై గోపాలక్సు లోసుహృ_త్తమా! మీహోద్యమమున 
నరుగు చెంచువారు 1 త్వర మమ్మును సనాథు,లనొనరింపు నన్ను రేబనుపవలదు. 

గృహమేథులమగు మాగృహములం బాదరజంబున నతిపావనంబులుగను 
జేయుమా; వదసరసీరుహరజమును గడిగిన జలములోకెణములం గడు 

నిలయాంగణంబున + వెలయు చేవతలును బితరులు నగ్నులు $ వితతత్భ్ళ_ప్రి 

నొందుదు; రాయం ఘీ శయుగళంబు గడిగి యౌాబలిచ కృవ రి నో స్తలయళ ౦బు 

ఆ, గాంచి గొవృందదనముతగ నె నసమానమా 

భాగ్యమును సతంబుం + బడ యంగలగా 

నెలమి మిగులుచుండ $ నేకాంతభ కుల 

గతిని గాంచె దుదిని 4 గమలనాభ! ౧౪ 2808 

క. తావక చరణమోాళన ! పావనసలిలంబులే ,పృగీవంచ త్రయము౯ 
. గావించు. బవిత్రము గం గావాహీని యగుచుం గృవ్షకంజదళ "తా! ౧౦౪ 

క. జలముల నవ్వానినె శ్రీ గళుం డౌదలం డాల్చె మజి సీగరువుత్తులు నా 
సలీలములచేత స్వర్ల, స్థలవాసము గనిరిగాదె $ సర్వసులేశా!!. ౧౫ 2810 

. సర్వజగన్నాథ + సాత్వతనాథ పుణ్యశ్గొక మునినాయశశార్చితవద. 
సారస! _వుణ్యసం శ్రవణ కీర్తన విభూ నారాయణా నీకుశనతు లొనర్హు; 

ననిపల్కు- నక్ర్యూరుం 1 గని కృష్ణుం డి టను యాదవద్రోపా మై $ నట్టికంసు 
-వధియించి యామింద+బలదేవయుతుండనై సుహృదులకుం శ్రీ తోసొరిదినార్చి 

తే. మోగృహంబున కరుదెంతు $ మిత్రవర్య! 
యిపుడు మము వీడిపొమ్మని $ కృష్ణు డనిన. 
నతండు మా జేమివలుకక 1 యాత్మ తృ విం 

గనక మథురాపురము చొచ్చి $ జనవతికిని. ౧౮ బై] | 

క. తనకార్య మెల్ల జక్కంగ్య, మనమున శెక్కంగంటెప్పి శ మహిపుననుజ్ఞం 
గొని నిజగృహామునకుం బోయె నిటకా భగవంతుండై న] కృష్ణం డెలమిన్,౧౮ 

క. ఖరకరుం డపరాహ్లాము నే వరుసనా మాజుగంజేసీ $ వాడికిరణముల్ 
' . హారికిం బి తిగ6 జల్ల నొ నరింప సాయంతనం బ+నంగం జనుతేటిన్. ౧౯౪42818 

చ. వాలధరుయాడి గోవకగళణాన్వితుం డై మథురాపురంబు ని 
మ్లులం గనుకోర్కి. 'మైం జనియెం 5 బూజ్యతరస్భటి కాళ్ళ నిరతం 
బులగుచు నున్నతంబులయి + పాల్చిడు గోపురముల్ నిశేతనం 
బులందగు ద్యారముల్ గలిగి 3 ఫపూర్వర మయ్యది పాల్పు నెంతయున్స్. ౨౦ 

er 

cir 
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ఉ. ఉన్న తిమించిెపామమున 1 నొప్పుచు నున్న కవాటతోరణా 
9 న్నెతం జాడనై తగ సోలింపులు మెచ్చంగ మించియుంటెె నా 
పన్న శ రణ్యుం డట్టవురి 9 బాగుగ గాంచె గభిరమె జలం 

చెన్న సమృద్ధ్నమై వెలయానెంతయు నవ్చరిఖల్ కనంబడన్. ౨౦ 2315 

gr తామ్రలోహమున నో _త్తడిచేత నిర్మిం్యనమరు థాన్యాదికోశష్థములు వెక్కు 
వలయంగా నారామీములు దవ్వులందగు నుపవనంబులు మూడ$నొవ్పీయుండ 
సౌవర్ల మయచతుప్పథములు హర్య్యగ తారామముల్ శిల్ప కార కాండ 
ములు శేరి కూర్పుండరఠగల రంచుం గట్టినరచ్చవట్టులు నిత$రగ్భహావరము 

తే. లొక్కవిధమున నందంబు $ నొగినిగూర్చం 
గాంచం దగియుండె నవ్వురి $ కమ్రవృజ 

ములును వైదూర్యవిద్రుమీములును నీల 
వౌ _క్రికంబులు వచ్చలు + మహీతరీతి. ౨౧ 2816 

క. ఇతరములగు చారువుణి, వ్రతతులు దావంగంబడిన $ రమ్యవలభు లు 
న్నత వెదికలు గవామైయతవివరము లి ఫీత్తు $ లరుదుగ నుండన్. ౨౧ 

క, కలరవములును మయూరము, లలరుచుం గూవ్చండి మంజాకలాలావము లక్రా 
గలిగించుచుండె విను వాారలకుకొ సతతంబు వింతతబ్రమదము మీగులన్ . ౨౧౪ 

తే రథ్యలం దావణములందు + రమ్యుచత్వ 

రముల నితరము లనమార్టంబులందు 

సలీలములు చల్ల నయ్యవిగచాల సొంపు 
గా గనంబడుచుండె నోక్క_ముగ మణియు. ౨౨ 2819 

న్, నవ్యాంకుర మాల్యంబులు, భ్ వ్యాశతతండులములు $ వరమళుభదముల్ 
నేవ్యములగు చేలాలును, దీవ్యన్నార్హములం జల్లం 4 బేజరిలెం గడున్. ౨౨ 2820 

తే. ముజీయు దధిచందనములోగి 1 మంగళార్థ 
ముగను జల్ల లం బుష్పదీశవగణ మజ్టై 
వల్లవంబులతోంగనాడి 1 యుల్లసిల్లు 
పూర్ణ కుంభంబు లొకరితిం $ బొలుచుచుండ. ౨౨౮ 292] 

స్, ఫ లగుచ్చంబులు మ్రల, విలనీలు రంభా క్రముకసువృతుములు వతా 
కలు ద్వాదశాంగుళంబుల, కొలంతకుం దగియున్నయట్టి 4 గుడ్డలు తగంగన్ ౨౩ 

క్ర పతిసద ద్వారంబులం ట్రైతిశేయంగ రాని రీతి 4 భానిల్లంగ భూ 

సతికం డొొడవై యాపుర, మతిలోకముగాం గనంగశనయ్యె౯ మిగులన్. ౨౩ 

క. ఆనకదుందుభీ నూనులు, శ్రీనిలయులు మిత్రకోటి 1 చేరికొలుచుచుకా 
రా నరపతిమార్లంబున, నే నితోిత్సవము లొప్ప + నెసరగౌడు మథురన్ ,. ౨౩౮ 
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క, అపుడు ప్ర వేశించిరి పౌరపురంభ్రులు కృష్ణమాంర్డి శ రాముని గనువె 

డృ. పొడమం ద్వరవడి ప్రాస్కాదపటల మెక్కిరి మనోముూీదము ఫలియింపన్. 

శ్రీ, తాండవక ఎప్తభాగ వతము 

మ. హారి జూడక దరమాణచి_త్తలగు నాయబ్దాములం గొంద ణం 

బరభూపావళి వ్యత్యయంబుగ నె నవ్వం జూవలుల్ తాల్చి యె 
క్కి_రి హర స్థింబుల్క నొక్క_కొొంద అబలల్ 1 కృష్ణంకా హాలీం జూచునా 

దర మెంతో త్వర పెట్టంగా జతలుగాం $ దాల్పంగ నౌభూపలన్. ౨౮4 2826 

ఆ. కటకకుండలాదిశకముల నొక్కొకదానిం 

దొడిగి యొుక్క_దానిం 1 వొడుగ మజుచి 

హర్ష మెక్కి_ రందు $ నంగనల్ కొంచటు 
డా? 

నొక్క చెవిః కమం 9 జక్క బెట్టి. 9% 

[అ. 

2327 

సీ, చూడం బోయిరి కృష్ణు $ సుదతులు మటణీకొంద జటీొక్క_పదంబున$నొక్క_నూపు 
రము దాల్సి పోయిరి $ రమణులు కొందటు నొక్క_నేత మునకేచక్క_నై నం 

గాటుకంబెట్టి వేగమునం బోయిర్కి కొంద అహ్జైత నేత్ర, లీయ్యవసరమున [ను 
భుజియించుచుండి యవ్వుడజె దానిని౯ మాని వరుగిడి రొకకొంద$ీలు రమణులు 

| మంగళస్నా న మొనరింప 4 మంచినూన్ 

నంటుకొని స్నాన మొనరించు 1 వ్యవధి లేక 

య వరువ్నెత్తి రొకకొంద $ అబ్బముఖులు 

నిదురపోవుచు ధ్వని శ్రుతుల దవులం గనె. ౨౫౪ 

త(రవడి లేచి యవి(ధినె $ వ స్వము నెక్కి_రి కొంద అంగనల్ ఏ ప్ర స్కో రా 
మురువుగం జిన్ని బిడ్డలను $ మూర్కొొనుచుం దమి _స్తన్య మిచ్చుచుకా 
మురహరుం గాంచు వెడ్క_మెయిం + బోయిరి వారిని డించి యిట్టు లా 
వురమున నున్న సాధ్యులు ప్రభూత ముదంబున వచ్చుచుండంగన్. ౨౬ 

 అరవిందాకుఃడు ప్రౌఢలీలలను న్మేశరాపాంగ దృష్ట్యున్న తి౯ 
సరసీరు డ్రి పుతుల్యవ క్ర లమృ దు$స్వాంతంబుల౯ లీలమై 
హరియించె౯ మదనాగ రాజగతి నొక$య్యం బోవుచు౯ా భార్లపీ 
స్ట్ వాసం బగునాత్త దేహమున ని చ్చె౯ 'నేతృసంతోపమున్ . ౨౬ 

తరుణులు వారు వల్మయిను $ దామరసాకముని విన్న వారె కా" 
న రయమున౯ మనస్సు లొగి $ నారదవందితుః జై చలంగు శ్రీ 
హరిపయిం బర్వ నిశ్చలత 1 నచ్చట నిల్చిర శ్రుశుం గాంచుచుకా 
మురరిపు దృక్ష్సితంబులను $ బొల్పుసుథారస మప్పైనోంకంగన్. ౨౭౪ 

మనసులు ముత్న్ర వాహపరమగ్నములై తగ విప్పియున్న నీ. 
' యనయనసత్చథంబున మశవాోత్తు మనోగతు సంప్ర మోదమూ 

2329 

2329 

2380 
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రిని బిగి గాంగిలించి స్వళశరిరములం బులకల్ చెలంగ న 

వ్వనరుహనాభుం జూడమికి + వ_ర్తీలునట్టి మనోవ్యథల్ చనన్. ౨౮ 2332 

క. పరమానందము గని రవు, డరిషడ్నర్షమ్లు గల్చి 5 హరిని గొలుచు నో 
ధరణీశ! పరీకీత్తూ!, తరుణీమణు లంత వనజుదళ నెత్రు, హరిన్. ౨౮ 2938 

క. అరుదుగ నొ వ్చెడు హర్మ్య్యశ,ఖరములపై నిల్చి నైజగాఢ ప్రీతి 
స్ఫురణ౯ వికనిప్లేన ముఖ, సరనీజములు వెలయ రాముం 1 జ_క్రాయుధునిన్. 

క. సురుచిర సుమవర్ష ంబులం గురియించుచుం బూజసల్పి $ కోర్కి_౦ గనుచుం 

డిరి సాధుభూసురులు శ్రీ వారిపై బలబేవువై6 బ్రశహర్ష ము పరంగన్. ౨౯ 
ఆ. అతుతలను దధిని $ నభీ రామజలపూర్ష, కలశేములను హారీములను గాని 

కలను జందనమునం + గడంగి వూజించిరి వరమదై వత మనుభావ మలర. 30 

క, పురకాంత లంత నాస్కోదరులకా నరలోకమునకుం $ దగునుత్సవముకా 

బరమంబును గలిగించెడు నిరువమలేజులను వీర1నిం బ్రతిదినమున్. 30౪ 2887 
చ. కనుంగొనుచుండు గోపికలు  గాఢతపం బదియొట్టి చార! ము 

న్నా నరిచినారొ? యంచు. బ్ర య$ మొప్ప నుతించుచుం బల్కీ; రంతటకా 

వనరువానేత్రుం డమథుర $ , భ్యాతృయుతిం జనుచుండునంత నొ 

| క్క_ని రజకు౯ గనుంగొనియెం $ గమ,తే రాంబరవాహకుం దగన్. ౨౧ 9౨39 

(ఫ్ర శ్రీక్షుండు రజకువధించి వస్త్రముల గ్రహించుట, అయి 

క. అరు దెంచుచుండె వాం డంబరములకుకొ చెక్కుువిధుల 1 వర్ణంబుల సుం 

దరముగ వేయం జాలును, హరి వానిం గాంచి యిట్టుగలనియెం జతురతన్। 

చ, ఇ్రరువ్రుర_ మేము గట్టుకొన $ నెంతయు నర్హములై చెలంగు నం 

బరములం జక్క_ంగా నుదికి $ భానుమరీచులు సోంకంజెనీ య 

చ్చెరువుగ వర్జ్యముల్ గలుగ జేసినవాని నొనంగుమా మహా 

_త్తరమగు శ్రేయ మబ్బు నిదతప్పదు నీవివు డిచ్చిలేనియున్. 3౨ 2840 
క, అనుమానింపకు మయో యని యన్ని 6టC బూర్షుం డగుచు $ నఖిల జగములకా 

జనియింవంజేయు డై వము, వనజాతుం డిట్లుతన్నుం $ _్రార్థించుటయున్ . 5౨4 

చ, జనవతిళఛ్చత్యుండై. మదము $4 బాలంగ6 గప్పుట నించుకంతయుకా 

గనుణగొనం జాలనట్టి మదిశగల్లన యారజకుండు పట్టం జూ 

లని రుషంబూని నిందను గశలంగెడు చిత్తము గల్లునట్టుచే 
యను దగుమాటలం బలికి 1 నాత్మ విశుద్ధియె "లేకపోన్రటన్. 36 2842 

మ, ధరణ్ధ్రంబులం గానలం దిరుగుటకొ $ దా నేమివల్కంగ నె 

% “దృష్ట్వా ఈయాచత వాసాంసి ఛా ళాన్యళ్తు _త్రమానిచ, చేహ్యావయో సృముచితా న్యంగ 

వాసాంసి చార తో, భవిష్యతి పరం క్రేయోా దాతు స్టే చ్యాత్రసంళయక” అని మూలము, 
శీ 
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క్క_రణేకా వ_ర్టిల నించుకేని యెటుంగం$గా లేని మూరుల్ గదా 
క్షి 

పరికింపంగను మిరు కానుననె యిశబ్బంగికా మవోరంబు లం 

బరముల్ గోరయగరా దటంచు నెదల౯ా $ భావింప కత్యుద్ధతీన్ . 3vy 2848 

చ, వలవీశెద రేల! మోరుకడుీ భెనీలునిట్టిమవోర్హవ స్తవం 

కులనెసతంబుగట్టుదురె 4 కోరంగవచ్చునె! రాజరాజయో 
గ్యులలితవ స్తువారముల $ నక్కట! బాలిశులార! వేగమే 

తో 'లంగిచనుండు చాలు నిశశధూ_ర్తత మానుండు పొండుపొం డిశన్. 3 ౫ 2344 

చ, బ్రతుకంగల గోరినకా దగని 4 వాంఛల నీగతిం గనోరరాదు EN 

వతిభటు లు మిము చెటిణబట్టియుం గొట్టియు నున్న వి_త్త ముం 
ద్ధతింగొని పాజందోలుదురు $ దర్పముమాని తొలంగుం4 డంచు నీ 
గతి రజకుం డవాచ్యములు గాం దగువల్కుల నొవ్వ నాడినన్. 3౬ 28345 

చ అలిగి యశోదవుత్తుడు కకర్యాగృముచే రజకో_త్రమాంగము౯ 
దులువలు వలు. వల్ము_లను 1 దోంచినయట్టులు పల్క._కుండ గా 

నిలను శరీరము౯- వదలిగయే వడునట్లుగం గూల్చె; వానినిం 
గొలిచెడు వార లట్టైవుడుగగుల్. గలమూటలం బాజవై చుచున్. 3౭4 2846 

క, *పలుత్రోవలం బడిపోయిర్సి జలజాముండు వలయు నవ్వశసనములం గొనియెక; 
బలదేన్రండు' వహారియును మేల్, వలువల నిష్టంబురితిం $ బరికించి తమిన్. 3౮౪4 

క. ధరియించి రంత శిష్టైంబరముల గోవకుల కచ్చు 1 వారలు వీ తిక 
ధరియింవ మిగిలినట్టివి ధరణి౯ బడియుండవై చి 4 తరలిరి న్నుచ్చన్. 3౯ 2840 

-ఇతెర్రి శ్రీ హారి తంతు వాయునిమాలా కారుని సంభావించచుట. ఏతా 

ఆ. వారలు పోన్రమార్లమున 1 *వాయకుం డొక్కండు వచ్చుచుండ యా 
సారసనేత్రులం గని యెసంగౌడు ప్రీతివిచి త్రవన్హ్రముల్ 
నేరువుమోలు నెట్ట విధోనిం గయిచెనీన మేలా యవి(భం 
బారసి వాని నిచ్చి తగిశనట్టులు వేషము లొవ్బం జేయుచున్, ౪౦ 2849 

చ. వరుస నలంకరించె బలోభ ద్రుండు కృష్ణుడు పెక్కు_భంగులం 
బరంగడు వెషముల్ తనర $4 బాగుగ భూషితులాచుం బర మం 
దురుముహూ మొప్ప భూవల మహో త్తమరీతి నలంకరింవంగాం 
గరిశికున్రల్ సితానీతసుశగాత్రములం దగిపాల్పు నట్టుగన్. ఈం 2350 

అలుక 

* “దు దువుస్సర్వతోమారం వాసాంసిజగ చే - . ద్రువ స్సర్వ | మార్గం వాసాంసిజగ్భ వా౭.చ్యుతకివసిత్వాత్త ప్రీయేన స్టే కృవ్ణన్సంకర్ష ఇ 

స్తథా అని మూలము, 1.“కతస్తు వాయకః పీలిక” అని మూలము. “వాయక _స్తంతువాయనిశీవ 
అనివ్యాఖ్య. 2 ““చాలగజా వర్వణీవ. సికాసితౌ” అని మూలము. 
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క. విలసీల్లిరి భగవంతుడు జలజాతుం డంత సువ ప్రగసన్నుండయి యి 

ముల దననారూప్యం వీ యిల బరవమంబయినో నీరియు 1 నిద్ధబలంబుల్ . రం 

లే, అతిక యళ ష్షర్యనుక స్మ ఎలి +? యలరునట్టు 

అంది 'యెరబుల పాటవ 1 మెసయనట్లు 
లీ 

కరుణామోాణంగ నొసరగ్గను + వరము లంత 

వారలిర్వురు కవలి గంగఫీరగతుల. ౪౨ 2352 

. ననుచు మూలాకాగు $ నసదనందుం చేరిరి వాడు సుదాముడకోవణలు వేర ల 

రామకృష్ణులు శాంగ 4 రయమున లేచి శీర్షము భూమిసోతంగ $ సాగిలంబడి. 
వందన మొనరించి ? భ వ్యాసనము లిచ్చి కూరుచుండంగ చేసీ $ వరిపాద్య్ట 

మిచ్చి యర్యాదుల $ నెల్ల నొసంగి సత్సుమవహారముల బ్ర వీతి$ న్ న్ భిలంగం 

లే జేసీ గందంబుం బూసీ యశ చ్చెరువు గాంగ 6 

దమ్హులం బిచ్చి మజయును శ దగినయట్టి 

యాతిఫేయంబులను $ వారి నలరంజేసి 

తదనుచరుల సమర్చించె $ దగినవిధిని. రర 2858 

ఉ. అంత నతండు సక్కె_ నిటుశలాపర మేశ్ళరమూ ర్తులై న మి We 

cee 

KN gy 

Th, 

రెంత”"' యను గహంబు తగ 1 నిపుడు నాగృహనీమం చేరుటకా 

సంతస మయ్యె; ? నాదయినజన్ల, ము సార్థక మయ్యె; మత్ము.లం 

చెంత" వవిత తృనుయ్యెను బిగళ్ళేవ్ర జమా సురలుకా మహర్షులున్ . ర ఈ రర 

చ. అరుదుగం దృ_ప్పినొంది నను 4 నాదృతిం గావంగం బూనువారు మి 
- లిరువురు 'లోకకారణులె $ యిఫు జగంబుల తేమవృద్ధులక 

స్థిరముగ నిల్చ్బం. గోరికలం 4 జెందియె యీనర రరూవముల్ తగా 

ధర నవతార "మొందితిరి + త_త్త (ము మో డెటుంగంగ నేేర్తునే ౪౬ 2055 

సర్వభూతములకు + సములును నుహృదులు నయి జగదాత్తకు $ లైన మిరు 
నేవించువారి సంభావించుచుందురు; విషమదృష్టియె లేక? వెలయుచుందద్రు; 

ఛృత్యుండ నగునేను 4 నేవని మూకొనరింవలగాం దగుదు నాకశరీతి నెన్ని [షున 

యాజ జ్ఞ చయుంకులో క 1మందువిరాకుని యొ జ్యుండ గు టొక్క టియెతలరవంగబురు 

లే. కును మహానుగృహం బని $ వినయ మలర 
విన్నవించి సుడాముండు $ విమలమైన 

_ ప్రీతిగల చిత్చమొప్పంగ 4 శ్రీవారి హల 
ధరుడు ను _తృమమాల్యముల్ స్ట థార్యము లని. రర 2356 

క, మనములఈ గోరుదురని వా,సనలకా 'వెదంజల్లు సువ వేళ _స్తకుసుమరా 

జిని గూర్భినవోరములను, వనజా ద్భయమునకును క భక్షి నొసంగెన్. 6౯ 
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చ. హరి బలదేను లంత ముదశముందుచు మిత్రు లయగూడి వాయకుం 

డరుదగుభ _క్రిచె నిడినయటై యలంకృతులక గ గ హించి యా 

దరణముమిోాటణి వారు నరగదానసమర్థులు గాన సక్తి క్రిత 

త్పరుండయి (మొక్కి. యున్న యల1దాసుని గోరు వరంబులం జనన్. ౫౦ 2359 

చ: అత డఖిలాత్త కుండయిన 1 యాపర మెళ్వరునందు నిశ్చలం 

బతులమునై న భక్తి పరశమాత్తుని భక్తులతోడిమైత్రి భూ 

రతతివయిక నితాంతదయ 3 తేప్పకయుండ నాసంగ్ మంచు స 

వ్యతి నడుగంగ శ్రీహరియు $ మానసమందుః జెలంగుసత్కృవపన్. ౫౧ 28659 

చ. వరముల వానినిచ్చి మణీ $ వంళనివృద్ధిని గల్లంజేయు పె౯ 

సిరుల నొసంగి యాయునును 3 చేకురరే గాంతియశంబు లొవ్బంగా 

వరములం చానె యిచ్చి బల$భ' ద్రునిగాడి యనుంగుగోపకుల్ 
పరిచరులుకా భ జింవ నృపోవద్ధతిబాయెం బురంబుంజూడంగన్. ౫౨ 9360 

ee a 

నలువది రెండవయ ఛ్యాయము. 

చ. అరుగుచు రాజమార్లమున 1 నబిసుతాపతి యంతంగాంచె సుం 

దరి మయిపఫూంత లొవ్వుల గశనంబడు పాత్రములక౯్ ధరించి ని 

ర్భరమగుయావనం బలర 1 భ వ్యుతరంబుగ మోము గన్పడక౯ 

ధరణిపుసౌధముకా గుటిచి 4 తాం జనుకుబ్దం ద్రివక్కగా త్రినిన్. ౧ 236] 

-ఇఆర్రి శ్రీ కృష్ణుండు కుబ్జ నను 

చ. కనుగొని యెల్ల వారికి సుఖప్ప వ,దుండా పర మేళ్వరుండు మో 

మున. దగంనవ్వు కనడంగం 1 7 బేలంగ నిట్టనియె౯ వరోరు! చ 

క్కనిగతి నొప్పు నోసుదతి! $ క్రన్ననం బోయెద వీమవానులే 
పనములం గొంచు నెవ్వతవు? 1 భవము లీయవి తెల్పు మేరివో? ౧4 2862 

'ఉ. ఉన్న దియున్న యట్లు హిత $ మొప్ప? జెప్పు వినంగం గోరుమా 

కన్ను లమిన్న రో! రుచిర $ మైతేగు నీమెయివూంత లము మా 

యన్నకు నాకు; (శ్రేయ మగు; $ నందున నీకును సత్వరంబుగా 
నన్న వచించె నయ్యదియు $ నాద్భతి సుందరరూవ ! నే నిటన్. ౨ 23683 

. దాసీనై యుండుదుశథా త్రీ శ్వరుండు కంసునకు మెచ్చులనార్చు దానను ద్రి వక్ర, 
యని పిల్వంబడుదు; రాజునకు నర్హ్యంబులౌ కలవంబులను గూర్చం $ గాజగుపన 
నాది) యక్క్మా_ర్భము$నక౯ా రాజు "మెప్పును గాంచితి; నాకూర్పు 4 కలవములనె 
కంసభూవతి మదిణగరము మెచ్చును, మరు తప్ప నిం వ్వ రుీ_త్సమములై న 
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తే, యిట్టి యను లేవనముల ధశరింవ నర్హు, లనుచుం దద్రూ,వసౌష్ట్రవమునను సౌకు 

క్ర 

ర్త 

ర్ 

చ, 

eim 

మార్యమున రసికత్వసోచ్యుక్షి ఎతోములంబలుకులం జూరువీతణ+ములను మిగుల. 

మతి ముదమున జొక్కంగ న్యాయతివయు నాయిర్వురకు మీవోదృతి సాందృం 

బతులితమునై మహీశ్క్యార్హతమమునై. తనరునట్టి 4 యనులేపనమున్, ఈ 2365 

వలసీనయట్టులుగా వారల కిచ్చెను; నీ హరియును + రాముండును స్వి 
Uy 

యలలితనీలనీతద్యో,తులకు విరుద్ధంబులగుచుం $ దోంచు రుచులచే౯. ౪4 2366 

తనరారు నంగరాగంబును మేనుల నిండునట్లు 4 వూసికొనుచు నిం 

తనరాని కాంతుల౯ా మించినబేహము లొప్బంగ విలోనిల్లిరి పిదవన్, ౫ 2867 

పహారియును సర్భముం దెలియూనట్లి పరాత్పరుండౌట నాత్మలోం. 

గరుణవెలంగ మోమురుచి $ గాల నొప్పియుం గుబ్బయాచుం గం 

ధర నురమందునుం గటిని $ దద్దయు వక్రత గానిపింప ను 

న్న రమణింగాంచి వంకరతశనంబును బావయగ నెంచి యంతటన్. ౫ 2౨68 

తనదగు దర్శనంబున నితాంతము గల్లుఫలంబుం జూపలగాం, 

మనసున నెంచె; నత్తజిని $ మాధవం డాసతి వద్ద గయా ము౯ 
దనచరణద్య్వయా,[గ, మును $ దాశంగం చేయుచు జూజకుండ నొ 

య్యన బిగిమాజం ద్రొక్కి తనశదాఘనళ క్షి చెలంగుచుండంగన్. ౬4 2869 

అంగుస్టయుగ్మంబు * నద్దాని గడ్డము క్రింద నుం డెడునట్టి1రితిం జేసి 

తర్భ నీమధ్య్భామాకద్భయము గండస్థలములయందు నమరంగ $ నిలిపి మెలపు 

నను దేహమును మోందిశకిని జాగ నెత్తంగ నాత్రివక్రృయు నట్టిశయదనునం దె 

కౌటిల్యమును వాసి $ కడుం జక్క-నై పాల్చీ బలితంపుగబ్బిగణబ్బలును బిలుందు 

లొప్పి యుంఢం జూడ 1 నొప్పగు దేహంబు, వెలయ హారిస్ప ్రశీంవ శ లలనలందు 

మిన్నయగుచుం జూల 4 సన్ను తింపం దగి యుండ గృష్షుకరుణ 4 నొంచె మిగుల. 

లావణ్యంబున నిర్భర, యావనమున మణీయుం గలుగ౫నట్టి గుణముల 

భఛావించంగ నెంతయు సం భావింవంగం దగి స్మితంబు$పర్వుచు నుండన్. ౮౪ 2871 

చనంగం దలంచుచున్న వికళసత్పరనిరువానేేత్రుం గాంచి యా 
తనిదగు నుత్ప్తరీయపుం దుశద౯- గృహియించి విలాసమొప్ప నొ 

య్యన దన ప్రక్క శీడ్చుచు హృశదంతరజాతమవాళ యంబు సెం 
పున నిటువేండె, నోపురుమీవుంగవ! వీర! చనంగం జెల్లునే?! ౯ 2872 

. నిను విడనాడి పోవుటకు 1 నే నెటులెంచినం జాలకున్న దా 
నను మనయింటి శేగుదోము 4 నాదుమనంబు గలం నీదుద 
ర్శనమున నిట్టినన్ను గృహారంజిలం జేయుము నాంగ శ్రీనికే 
తనుండు త్రివక్ర, నాయ దగినశతనిష్ణియు రాముడు భూచుచుండంగన్ . ౧౦౪ 

భాం-భాగ= గీర 



474; శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

క, ఈరీతిం దన్ను వేండిన్న శ్రీరాముడు దక్కుసఖులు $ చెంతనె యుండం 

గా రంజిలు తన్గుఖసరుసిరుహములం గాంచి పలికె స్మీత మలరారన్. ౧౧ 2874 

క ఓసుభ్రూ! యేకార్యము'నే సాధింవంగ నిచటి $ శేతెంచితినో 

 _ యాసమధిక కార్భమ్మ్లును, వే సాధించిమజి వత్తు! వేళ్ళమ్థునకున్. ౧౧౪ 2675 

*చ, మనసున గట్లు వ్లేశోముల $ మూన్సుంగదా ఛవదియసద్ద హాం 

బనియె యెటుంగుదుక మణీ గృ$హంబనలేక యిటం జరించు నీ 

జనులకు మాకు బంధులకు + సాధుమతీ ! వెను బ్రావు నీవెకా? 

యని మధురో కులం బలికి $ యంబుజలోచన వీడి యంతటన్. ౧౨ 2376 

ఆ. పణ్వవిథిం జనుచుం $ బంకజనాభుండు, వణజు లిచ్చునట్టి $ బనునిభంబు 

లైన శానికలను + మానితతాంబూల, గంధకుసుము మాలోకలను గొనుచు.౧౩ 

చ. హరియును జ్యేష్థునిం గలిని $ యళ్ల్లు వ్రయాణము చయుచుండ నా 

పురుషవరేణ్యుం గాంచుటకుం 4 బూన్మి. మనోభ వుం జేవుమోాజంగాయ 

ద్వరవడుం డంచుం. జిత్సములం6 $ ద_త్తజిమందంగం చేయుచుండ నం 

బరములుం (గొమ్దుడుల్ వలయ+ేవం_క్రియు జాణ నంగనామణుల్. ౧౪ 2878 

చ. తమరిని దా శెటుంగకయె $ తత్పరత౯ లిఖయించియున్న చి 

/ త్రము లటు నిల్చి యచ్వుతుని 4 రాముని గాంచుచు నుండి; రంతటం 

గనులదశేతుణుండు వురిం $ గల్లు మవాజను లడ్డమెన నెం 
దమరు- ధనుర్మఖంబనుచు శ నడ్డుచు నచ్చటిేగి నెమ్మదిన్. ౧౮౪. 9879 

చ. భనువు నమర్చియున్న గృహాోతల్ల జముం గని యందు జొచ్చి యిం 

' 'చ్రునిథను వట్లు చృిత్రముగం 5 దోంచుచుం బెక్కురు కాచుచుండం బూ 
“ జనముల నొందుచుకా. బభలం $ జారుతరంబయి వృద్ధిగాంచు నా 

ధనువును గాంచి శ్రీహరియు $ డాపున కేగుచునుండ రతకుల్. ౧౫4 2880 

క. వలదని వారింపంగా, బలవంతేము'గా (గృహించి 1 వరచాపము ని 
: ముల వామహా స్పముననే, విలాసముగ( బట్ట యెత్తి $ వితతగుణంబున్. ౧౬ 

తే, కోటి శెక్కించి యెల్లరు 4 కుతుక మొప్ప( 
గనుచునుండంగ తణకాలోమున మదేభ 
మియుదండంబువలె నారి 4 యేస్రమోతేి 

+ ,తివిచి నడిమికి విజచెం బెకోరవము పొదల, ౧౭ 2392 

క. అదినిటిగాడు సమయంబున, నుదయించిన నిస్వనంబు $ నొగి వో్యామము భూ 
Hae (ఆ Met arden apr! re 

ఖో “నీష్యామి లేగృవాంసు భూః పుంసామాధిక్యదర్శనం, సాధితోర్థో=.గృవాణాం ని పొంథా 
నాం త్వం పరాయణమ్” అని మూలము. “ అధిక్యదర్శనం మన$8పీడాశమనం. ఆగ్భహాణాం ఆక్ళత 

దారాణాం'. పొంథానాం ప్ర వాసినాం” అని వ్యాఖ్య, 
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మిదిళల నిండెను గంసుం, డడివిని భితిళ్లె గుండె ? లదరుచునుండన్, ౧౮ 2898 

చ. అనుచరయు క్ష్తులై యప డ$హంకృతమిోా లుగ జూవరతుకుల్ 

మనములం గోవమూని వరశ్రమూార్చుత లంవులం బట్టంబూని యా 

వనరుహనెత్రు,. జుట్టుకొని స్ట పట్లుడు కోట్టుం డటంచు నాతురం 

బును గని రంత వార లెదఠలబూను దురాశయ మెన్ని నోదరుల్. ౧౯ 2394 

క కోదండపుం దునుకలం గొన్ని యాదుష్టులం గోథమూని $ యమగ్భహామునకుం 

బోందగినవారిం చేనికి భూదయిత ప్రహితవై సైన్యముల దున్ని వెసన్. ౨౦౪ 

తె. ఆధనుశ్శాల వెడలి ప్రశహర్ష మలర,  సగరసౌభాగ్యనును గనుశచుం గర మిచ్చం 
దనరం దిరుగుచునుండి; రశ త్తజని బౌరు, లానహోదరు లొనరించిశనట్టి వనుల.౨౧ 

' చ. కనుంగొని వారికింగల యశఖండవరాక్రమముక్ ను తేజముకా 
వినుతిని గాంచుధీరతను $ విశి సమనోపోరరాపసంపదళా 
మనముల నెంచి పల్విధుల $ మూయులె! వీరలు బేవతో_త్తముల్. 
జననము గాంచి రీతుతి నోసంగెడు వేడుక నంచు నెంచుచున్, ౨౨ 2387 

క. విడువని యుత్సాహామునకా గడంగి కనుంగొనిరి వారు $కృమ్త మ, గతుల్ కా 

వడందిరుగుచు నుండంగాం బడమర దెస నస్తమించె 1 ఛాసైషం డంతన్ ౨౨4 

మ. వనజాతుండు హాలాయుధుండు శకట _వ్రాతంబు లున్నట్టి భూ 
మిని చేరంజని రెల్ల గోవకులు మే $ చేలకు నేవించి రా 

గను; వ్రేవల్లియ సీడివచ్చుతేణి నాకంజాతునిం బాయంజా 
లని చింకేం "దురవీ పీల్లు గోపిక లబేలా గెంచిరో యొక్కటన్. ౨౩౪ 2889 

సీ, ఈదినంబునం గృష్లు $ నీమీంవంగల్లిన మథురానివాసుల 4 మహీతభాగ్య 
ములు పఫలించినవను 9 మొదలగు పల్కు_లు సత్యంబులయ్యొ నాసమయమందు; 

శ్రీదేవి బృవ్యాదు$లౌ చేవవరులను వదలి తకాగొలిచిన $ వర్ట్య్వరూపుం 
డు కృష్ణమ ర్రి దౌ;నంగ సౌందర్భంబు గనినట్ట మథు రానగరనివాసు 

తే, లకుం దలంవంగ గోవీకాలావము లొగి 

సత్యము లె యయ్యె ననుట నిశస్పంళ యంబు; 

రామకృష్ణులు తమసుహృశద్రాతయుతిని 

బదములం గడిగికొని యంతం +“ బాయసమును, ౨౪౮ 2390 

క. తనివి చనునట్లు దిని మటుదినమున౭ గంసుండు 'జేయం $ దివురువనుల నె 
మృ్లనముల నెటింగి యారా, త్రిని బుచ్చిరి సుఖసుషు ప్తి + దృ_ప్తిం గనుచున్ .౨౫ 

చ, అవనివిభుండు కంసుం డట $ నద్భుత కార్శుకభ ౦౫ మళ్లి యో 

. ధవరులచాన్లు సోదరవశధంబున శై తనయంపినట్టి నే, 
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న వసుధపాలి యాటయు మనంబున నెన్ను చుం గృష్హ్లరాము లొ 

క్రవిధమునకా విలాసముగం 4 గన్చడంజేసిన యట్టికార్యముల్. ౨౬ 2032 

అథి కంసుడు దుర్నిమిత్తములం గనుట, థితా- 

చ. తలుచు భీతినొంది తనోతప్ప్వుల నెన్నక నిద యింతయే 

నొలయమి వంతనొందుచు మజొక్క_తలంపును మాని వానినే 

తలంచుచు సుంత నిద్దురను $ దాం గనునప్పుడు మేలుకొన్న య 

స్తులయు స్వనాశొన ప్రకట 1 నోన్నతదుష్ట్ర నిమి_త్తరాజికిన్. ౨౬౪ 28983 

సీ, వనరుచునుంచె భూశవరుండు దుర, తియాట మృత్యువునకు దూత లే యయితేగు 

నుత్పాతములం గాంచె $ నొగిం దనప్రతిబింబ మట్ట స్పష్ట్రంబుగ $ నగవడినను 

దనతల మాత్రము $ కనంబడకుంటయుం జంద్రాదులైన తేజస్ప సరూవ 

ములకు రెండవయది $ పొసగక యుండిన రెండురెండంగ నవ్వి 5 యుండినట్టు 

తే, కానంబడుటయు. దననీడలోన రంధ్ర, 

ములు కనంబడుటయు. గర్లపుటము ల బె 

కవ్పంబడినంత నే వినం$గంబడు పాణ 
| 

ఘోష మది వినరాకుండం $ గుంకుటయును. ౨౮y 2894 

'చ. తరువులు స్వర్ణ వర్ణ ములం $ దద్దయుం గనడుచుంటయుకా రజ 

స్స్ఫురితేములై న తావ్రులం ట్రై శభూతపుబంకమునందుం చెట్టంగాం 

జరణము లందు గన్సడక $ సాజముగా నవి వూర్వమట్టు లే 

పరంగుటయుక౯ మతెన్నియొ యభ నవ్వ లప్రదఘాోరచిహ్నముల్ . ౨౯ 2395 

శవ, కనంబడుచుంటడె నట్టియెడం $ గంనున కీయవి మేలుకొన్న చం 

గనందగియుంట జాగరితీకంబు లనందగియుండు; స్వవ్నమం 

దును మృతులైనవారలను 1 దోరపు వెడుకం గాంగిలింతలం 

దనిపినయట్లు గార్టభముం 4 డా నొగి నెక్కియె పోయినట్లుగన్ . ౨౯౪ 2996 

క, తామరతూండుల విషమును దా మెక్కీ.నయట్లు నలదీదావముము మెడలో 
బ్రేమమున వెసికొని నృట్లా మెయి మెయినిండ దై ల + మంటుకొనినటుల్ . 30 

క వసనంబుగట్ట కే తా వెసనొక్క_ండె పోయినట్టవిధము మణీయు ని 
ట్రిసరణిని దుర్నిమి_త్సము, లె సమధికమ్థులుగ. దో౭చ 4 నిట్లు కనంబడన్, 30 

సీ, ఇట్టివి మజియు నన్నేం గల్లినట్టివి స్వన్నజాగరిత సంజ్ఞ లుగలట్రి 
వగపడ మరణం బె $ యగునని దిగులొంది యాచింత పెంపున $ నతండు నిద్ర 
పోవకుండెను; రా ్రిశయావిధి గశువంగ జలములనుండి భా1స్కరుండు వెడలి 
పాడసూవె నప్పుడు 4 భూపతి కంసుండు మల్ల కేళీ మవాకమవాము చేయం 

* “అన్యాని చేళ్టం భూతాని స్వష్నజాగరితాని చి అని మూలము. 
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లే. బంచె నాయధి కారులు + నంచితముగ 

రంగమునకుం గావించి రర్చనలు మిగుల 

దూర్యములు ఛేరులుం గడు 4 దుములముగను 

ఢనియొనచ్చెడుగతి “జేసిరి నృవునాజ్ఞ. 3౨౪ 2899 

క్, మంచస్థానంబుల ధ్వజుసంచయములం బుప్పదామీసముదయముల న 

చ. 

eke 

భ్యాంచితతో రణముల నల్కరించి రజెంతో విచిత్ర రీతి శిల్పుల్. 3౩3 2400 

భరణిసురుల్ మహీళులు మొదల్ గల పౌరులు స్వోచితంబులా 
నిరుషమమంచభాగముల 4 నిత్య సుఖాకృతులకా వనీంచి రా 

సరణనె వచ్చి వేడ్క_యను 4 జూనవదుల్ వనీయించి రళ్ల్లు భూ 

వరులును స్యార్హ్యమంచముల $ వర్తివి రెంతయుం బొంగు వెడుకన్. ౩3౮ 2401 

+, కంసుడు మండ లేళశ్వరని$ కాయము పార్భ ఏనులందు వ_ర్చిల౯్ 

హింసనె కోరుమం త్రితతి $ యెంతేయు వేడుక గొల్చిరాయగ ను 
_తృంసనృపాసనంబుపవయిం $ దద్దయుం గుం చెడుచి త్త ముప్పంగా 

సృంసనమానొకో య నెడునసంశయముల్ మది దోంచుచుండంగన్ ౨౫ 2402 

. కరూరుచుండ్కా నంత 1 భూరివాద్యధ్వనుల్ , మల్ల తాళరవము 1 లెల్ల చెసల 

నెసలా మల్ల వీరు $ లింపారభూపషిత్కులగుచు గురువు 'లెలమి + నరుగుబేర. ౩౫ 

మదమునం గన్నులు 4 మార్చడ నారంగమునుజొచ్చి రందును $ ముష్టికుండు 

చాణూరుండును గూట $ ళలతోళలులు ముఖ్యు లవ్వారుభూరి వాశద్య ధ్వనుల 

గరము హార్షించి రంఠగమునందు. బొల్సిరి భో జనృవుండు తమ్లుం దిలిపింప [కుం 

నంచాది గోవకుల్ $ జెందముల్ హార్షింపం దమతనుకానికల్ $ ధరణివతికీ 

. నుచితరితి సమర్పించి + యొుక్కుమంచ 

మువయిం గూర్పుండి రెల్లెడ 1 నవరిమితము 

చన వాద్యథ్యనుల్ దిక్కు.,లందు మాటు 

మోంగుచుండంగ రంగంబుం 4 చొలిచె మిగుల, 3౮ 9404 

నలువది మాడవయ ధ్యాయము, 

పెడ శ్రీ కృష్ణుండు కవలయాపీడమనుగజమును వధించుట, థతా- 

ఛా. నీరేజాతుడు నీరపాణియును వే$ నిద్రాదళకమాని యా 

చ, 

'ేరినిస్వనముల్ శ్రూతుల్ చొరంగ గంభఖీరంబులౌ మల్లహ 
స్తారావంబుల వించుం గాలమున శౌ$చాది, క్రియల్ తీర్చి యా 
యారంగస్థల చిత్రముల్ గనుంగొనకా 1 హర్ష ంబునం 'దేలుచున్. ౧ 9405 

అరిగిరి రంగమండవను1నంతికనీమకు మావటీం డొగిళా 



dig శ్రీ తాండవకృష్థ భాగవతము [ఆ. 

బురికొలుపంగ గర్వమునం $ బొంగుచుం దన్న లయింపం గోరు కుం 
జరవరముకా గనుంగొనియెం 1 జ కియు ద్వారమునందుం గంసుం డా 

ద్విరదము6 అంచె. గృష్టుని వోధించు నటంచు6 దలంచు చాత్మలోన్.౧| 2406 

కువలయావీడ మనువేరం $ గుంజర మది 
ఖ్యాతం గాం చెను; శే "రియు6 $ గదనమునకుం 

: దగినచందాన వస్త్రంబు $ బిగియునటు 

Gl. 

Yn 

నడుమ సవరించి కుటిలకుంతలముల నొగి, ౨౮ 94(0)7 

ow . గటిగా నెగంగట్రి $ ఘననాదగంభీర నిస్త్వనంబున వానిశనిం గనులగొని 
వల నిట్లని హ_స్తీవక హన్తిపక ! శ్రీవ నిము తొలంగుమూ $ యెడగలుగంగ 
నాలనింపకుు; మట్టు $ లాలసీంచితి"వేని కు కుంజరమ్తును నిన్ను శగూడ జముని 

(హోలికిం బంపుదు ? వాలాయముగ నని యదలీంవం గుథంబూని $ హూ న్సివపకుండు 

నలి, దంతిం గినియంగంబేనీ యు3ద్ధతిని బూని 

యున్న కాలాంతకయముని $ నువవముచేయం 

దగిన యావార ణం దమ్లును గవియునటు 

చేసె శ్రకృష్ణుపెకి హక_స్తియును ద్వరను. ౫ 2408 

చ. కరమును జాపి పే యడరి 4 కంజదళాక్షుని సం గృహించ నా 

హరియును ముష్టిఘూతమున $ నాగజతుండము సోంచి యెట్టులో 
కరముననుండి పీడ్య్వడుచుం 1 'గాళులసందున దాల్ యుండ; నా 

ద్విరదవరంబు క్రు, కుద్దముయి $ వీరునింగానక నాట్టుదిక్కు_లన్ . టు 2409 

క, పరికించుచు మూూరా,_నియ్, పరునై న నెలుంగంజాల$వద్ధతి కలదా 
ట రయంబునం దనఘనవ్ర్కువ్క_రమున శోధించెం బట్టం 1 గాం పాదలంగన్. 

మ, వనజాతుండును బప్మీమాణ నుపమం $ బాదాంతేరస్థాన మొ 
క్క_నిమేషంబునం బాసి వెన్క_కుః జనెల్కా 1 గంధద్వి వేంద్రంబుతోం 
కనుభీమంబుగ నున్న దానిని భుజంయగంబు౯ా సుపర్దుండు గ 

కొనుచందంబునC స్ గ హించి బలీమిం 1 గుందించి యుద్వ్య్భు త్తిమై. ey 2141] 

చ. ఇరువదియేను చావములనే నరుసకా బడవైవ నెంతద 
వ్య్వరయంగ నెనొ యంతటను $ వారణముం దగునట్లు లీలమై 
హరి వడినీడ్చె నర్భకుండు 4 నాడుకొనకా మదిం గోర్కియొప్ప నే 
కరణిని దూడ వాలమును $ “కొని యిట్టటు త్రిప్పు నట్లుగన్. oy 2412 

ఆ, దానితొశం జేతగబూనిక ల్ హాయించీ, సవ్యదమీణముల $ సావముజంబు 
న. 

* “చోదయామాన కృష్ణాయ కాలాంతకయ'మోసమక్” అని మూలము. “అంకకోమృత్యు! 
శాల _స్తన్నిమిత్తం యమన్తన్నియంతా తైరపమాయస్య” ఆని వ్యాఖ్య. 



ర౩.] దళమస్క 0ధ ము, 279 

తిరుగ వృత్థయముగ( $ దిరుగుచుం దానును, ద్రిప్పి త్రిప్పి దానిశయొంవ్వు మానె. 

క, కుడియెడములు7గాయం ద్రిప్పుచు, వడిం దిరుగుచు నద్ది తన్ను ఠబట్టం దివ్రరంగా 
జడియక కూడందిరుగుచు నృతండు దానికి నెదురుపోయి 4 తారనిలి తగన్. ౯6 

క. కరతలమున నడంచిన నది, గురుతరరోవంబుమిాటు 1 గొొబ్బున రాంగాం 
బరువులిడి 'నేర్పునకా ద్కత్కరి యిలంబడునట్లు చెనెం 4 గడుళ క్లిమెయిన్, ౧౦ 

చ. కరివర మద్ది తుండమున 4 గాఢతరంబుగం దడాంచలా వడికా 
మురదనుజారి "నేర్చు మెయి + భూమికి వ్రాలెను చెబ్బ తప్పంగా 
హరిదగు పాటుంగాంచి యది + యస్రైవయింబడ రా లేచి వే 
వరుగిడం గోవవేగమునం $ బర్విడి దంతయుగంబు నాటంగన్. ౧౧ 9416 

క, వనజాతుం గుమ్మ౭ణోయిన, మును వే హరిచనుట నద్దిగభూమిని గుమ్మం 
గనునోవె చె; నిప్య్రధంబునం దనవి గ్ర మ మెల్ల 6 బ్రతిహోతంబయి చనుటప్. ౧౧౪ 

ఉ. వారణరాజ మయ్యాది య$చార్థరు డావిలమానరంబు నై "నె 

శ్రీరమణుకా (హాం గంగను $ జేరయ వో _న్సీవకుండు సంజ్ఞ చం 

నోంకం బ్రోత్సహేంచుట యు $ శోధము మిక్కిలి తన్ను దాం 

చబేరిచి కృష్ణుమారొొ_నియె; $ ఫీతపనా రివారుండు చ క్రి యున్. ౧౨ 9418 

మ. తనవై కివ్విథి రాంగంగాంచి ద్వివహ] _స్తంబుక్ స్వహ, సుబువేం 

తను జక్క_క్ గ గ హియించి భూమింబడి యశత్య్వంతా_్రి రి నొందంగం చే 

నెను చామోదకం డంతం గాల నదిమెకొ + సింహా క్ర ముం బొప్ప నే 

పున దంతంబుం చెకల్చి డాననె డి(వం$బుకా హ స్తిప వ్రాతమున్. ౧౮ 2419 
క. పారివుచ్చై; నంతం జచ్చిను కరినికా దిగవిడిచి వేద్య? స $ గడలుకొనల నీ 

కరదంతముం "వేం దాలిచ్చి, త్వరంగా రంగమును జేఆం $ బౌొరువ మలరన్.౧౮౪ 

సీ. మూవురంబున దంతమును దాల్చి యాగజమదర_క్షబిందువులోమహితగా త్ర 
మందు జివ్నా ములుగ $ నగవడుచుండంగ వదనాంబురుహమందు 1 పజులుచున్న 

స్నేదబిండువు లొక్క_$విధమునం గన్సడ భాసీల్టుచుండె నాశవరమపురుషుం, 
డంత నాసోదరు + లనుచరులా గోవకులు కొంద అస్ట్రైత $ మైలమిం గొలిచి 

తే, రాగ గజదంతరూప విశ్రరాజమాన 
శ త్రుభయదాయుధములు హ_స్తములం (బ్రాల 
మల్ల రంగంబుం జొచ్చి రశమందగతులం 

జాచువారెల్ల ముదమంది $ చొక్కియుండ. ౧౬ | 242] 

తనుంజూ-చు మస్లుర$కు నళ నిప్రాయుంతై నరులశేల్లను నరోనాథుం డగుచుం 

' దరుణులను౯ మూర్తిం 4 దొాప్పినముదనుంై గోవకులకు 'నెల్హం3 గరార్మిచుట్ట 

మయి దుర్భనులగు నీయ్యవనీశులకు శాసకుండయి తనజనశకులకు శిశున్రు 

గ నగుచు భోజనిశభునకు మృత్వ్యువునయి యజ్ఞానులకు నహమర్యాప్తుం డగుచు 

os 



980 న్ధీ శ్రీ తాండవకృన్ణభాగ వతము [అ. 

లే. యోగులకు బరత త్త (మై + యొప్పి వృష్టి 
కులమునకు బరదేవమె $ యలరుకృష్ణుం ' 

డన్న తోంగూడ రంగంబు $ నందుం జొచ్చి 
'కానం బడుచుండె రసికా గృగగణ్బ్యుండగుచు, ౧౭ 2422 

క, కరివరము హతంబగుటయు, నిరువురు సోదరులు జగతి 1 నెవ్వరిశే సం 
గరమున జయింవరామియుం, బరికించి యెటీంగి భోజశవతి తా మదిలోన్, ౧౮ 

క. అతిసాధ్యస మందెను దన, మృతికి౯ "హీతున్రలు వారోలిర్వు రె యనుచు౯ 

మతినెలుంగుట; నంతట న్కు న్నతభుజు.లై చిత్ర భూపీణము లలరారన్, ౧౮ 

చ. సురుచిర వేషముల్ వెలయ 1 నాంవగుమాల్యము లొవ్వుచుండ నం 

బరము లమూల్వతం దనర $ భవ్యగతుల్ దగ రామకృన్లు లా 

తరుణమునందుం జిత్రముగం $ దారు గనంబడి శెంతొవేడ్క. శ్రీ 
కరవరేషథారులయ $ కా లెడురితిని రంగవుం దొగికా, ౧౯ 2425 

క. తమతను కాంతుల ఛే తుక్కుల మనస్సుల లోంగోనుచు విగీలాసముమోణిా 

దమయంతవారు చేకయి, యమరిరి సోదరులు దుష్టు $ లతిభయ మందన్. ౧౯ 

చ జనవదవాసులుకా నగరశస త్తమవాసులు నుంచరాజి నొ 

యర్ధిన వసియిం-చియుండి మహి తాత్తులం బూరుషవర్యులక౯ జగ 

ద్నినుతుల వారింగాంచుచు. బ్రగవృద్ధేముదంబున విస్త _స్పృతంబులై 

ననయనముల్ స్ఫుటాబ్దము లీనం స్తేన మోములు చెల్వుమోజంగన్. ౨౦ 

క, వారల వదనాంభోరుహా, సారమరందంబు. గోలి గ్గ సంతృవ్రీయె చే 

కరూరక యుండిరి మటియుంక్కా బాూరాసోదరులం గన్షవలం ద్రావుగతిన్. ౨౦ 

తే, నాలుకలవేతం దమిమిటు 1 నాకుచున్న 

యట్లు మరార్కొన్న గతిని జహ్యలం గరములం 

గెెంయగిటం జేర్చుకొనునట్లు $ గాం గనంబడి; 

రింకనుం బే శకులు తమి $ యెసగసుచుండ. ౨౧ 2429 

చ. ఇరువురువారు సొంపుదగ 1 చేనుగుదంతము లూనా మనో 

పహూరములుగా6 గనంబడెడు 1 నాకృతులం దగియుంట విక్కమ 

స్ఫురణముమిజ నుంట నొక $ పోలిక నవ్వులు వల్కు- లెంత్” య 
చ్చెరువ్రనుగూర్చుచుండ సురుచిం దగియుంటం దలంచి వొక్కుచున్, ౨౧ 

ఆ. దిట్టతనము స్మృతికి 1 చెచ్చుకొన్నట్టులు, మునుపుగన్న యట్టి 5 ఘనధనుర్వి 
భంగ ముఖము-లై న 5 పటు కార్యములకును, మ్యధరోద్ధరణ ముీఖంబులకును. 

క. అనురూవంబుగ నుండిన, యనఘుల 1 నవ్యారిం గాంచి $ యందణు తమలో 
నన పల్క_ంజొచ్చి రివ్విధుమున;ః నారోయణుని యంళశమున వీర లిలన్, ౨.౨4 
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సీ, వసుదేవునింట నశవతరించి రంతియ శకానివేజణొక్క_రు $ కారు నిజము 
కృృష్ణంం డీతం దేవేశ గర్భమునం బుట్టి కొొనిపోవంబడియును $ గోకులమున 

కింతేదాశను నందునింట గగాఢంబుగం చెరుగుచుండెను బరాశత్పరుడు నయ్య; 

నితనిచేం బూతన $ యెట్లా లీలంగం జంవంబడియెం దృణావ రు. 4 డడరియే మొ 

ఆ. చేయంబూన నితండా$ మాయించె నాతని, జతగనున్న మద్దు 1 లతివిచి త్ర [బట్లి. 

తనుండు భేనుకుండను $ దనుజుండుం గేశియుం గుహ్యూకుండు మజియు6ం 4 గొంద 

క, తనువుల వదలిరి శ్రీకృష్ణుని వంకన యీతంజే మూనుపు గోవులగో 
పనికరము దావపావక్కుని నుండియే కాచె దుష్టుగనిం గాళయునిన్, ౨౫4 2484 

క, మృదువదములం ద్రొక్కుచుం దృన్మదమడం చెం ద్రిలోకనాథు4మానముం దనాలిం 

చెం దగకా గోవర్థన మేడుదినము లొకచేత'నే కశడు౯ా శ_క్టిమెయిన్, ౨౬ 

క. అల రెడునట్లుగం దాలిచ్చి కలవిలపాటొందు ఛేను4గణముల వృష్ట్యు 

ల్భలచేత గాలిచెతలా వలయము గనకుండం గాచె 1 ని శ్రుతరీతిన్. ౨౭ 94836 

చ. అనయము సంప్రృమోదయుతశమౌా చిలునవ్వున చెళ్కు_చూపులకా 

దన రెడు కృష్ణు నెమైగము $$ చా రొగి గోపికలెల్ల( జబూచుచుకా 

ఘనబవహుతాపజాలములం 4 గందకయుండ(గ దాంటి య శమం 

బున నిబిడ ప్ర మోదమును 4 బొందుచునుందురు పుణ్యవృద్ధి చేన్. ౨౮ 2487 

తే. ఈమవాత్తుడు రహీంప 4 నెంత గొప్ప 
దగుచు యదువంళ ముర్విని $ యశము నిరిని 

గొప్పదనమును బొందుచు 4 నొప్పు ననుచు 

బలుకుదురు వెద్దలందటు 4 తలంచి తలంచి. ౨౯ 948358 

చ ఇతండు రమేళునగ జుం డహీనపరాక్రమశాలి పంకజా 
యతనయనుండు రాము 1 డితం డాదను జెంద్రుం బ్రలంబు వత్సకు౯ 

పాత మొనరించె దోర్చలమశవాభ యదుండగు నాబకుండు నీ 

వితతబలాథ్యు చెం బడియె $ వీరులు రాశుసు లింక నెందటో. 980 2439 

కర్రి (శ్రీకృళ్ణబలరాములు వాణూరముష్టీశాదులం జంపుట. 6ఆా- 

చ. అని యిటు లందులనాడిన మీవోజను లెల్లను జెవ్వుకొంచు నుం 

డ నవుడు తూర్యభీకరనిశనాదము లెల్లెడం బెల్లురేణ్కా నం 

త నృవునియాజ్ఞ వచ్చి తమౌదర్పముచూషహగ రంగమందు ని 

ల్పిన యలమస్లవీరులు హలి౯ హరిం జూచుచు నుండి రెంతయున్. 30 2440 

ఉ. వారలయందు మేటియయి $ బాహుుబలంబునం బొల్చుచున్న చా 

ఇఅరారుండు కృష్ణ రాములను $§ నూత్న ముదం బలరారం బిల్లి గం 
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భీరరవంబునం బలికి 1 వీరులసమ్తతిం గాంచినా రటం 

వారనీ వల్కుచుందురు మీవోాజను లేమును వింటి మొక్క_టన్. 3౧ 2441 

నీ. ఓనందపు త్త కా! 4  యోరామ! మోారిర్వు రతులనియుద్ధంబు$నందు నేర్చు 

గలవారలెపి మహీ కాంతుండు కంనుండు కనంగోరి మిము నిశీక్కు._డికిం బిల్వం 

బం చెను; మనసువే + వాక్కాయకర్మంబులను రాజునకు మాత్రమును దలంచి 

యొనరించు ప్రజలు మే $ లొందుచునుందురు వివరితమైన ప్రవృత్తి. గాంచు 

తే, వారు కీడొందుచుందు రిశబ్బంగి యెల్ల ,వారలకు( దెల్ల మైయుండ $వచ్చు; మేము 

మల్ల యుద్ధంబు నేర్చినీమాట యెట్లు, తెలియు రాజున కని మీరు $ పలుకలదు. 

చ. వనముల దూడలం డిరుగూభ ంగి నొనర్పుచు నాంటినుండి యా 

లను మణటీమేపుడాశిను జలంగువయస్సున గండుమిోటి చ 

క్క_నిముద మొప్ప నిత్యమును $ గాఢడతరంబగు మల్ల యుద్ధముం 

బానరుచుచుక౯ా వివోరమును + బూని నొన ర్హురు గాదె మో రొగిన్. 3౪౮ 

ఉ. కావున మళ్ల ప యుద్ధమునం $ గబ్జును బాండితి మాకు ని త్తణీకా 

భూవిభుమాళి చి త్రము ప్రశమోజు మునొందంలగ మోరు "మేము ని 

చో విహరింతే మెల్ల రును 3; బూతురు గా మనబావాంయుద్ధ మ్ 

వ్యైవరుం డిచ్చమెచ్చంగం బ్రశ+నన్నము లౌంగద యెల్ల భూతముల్. 3౫% 2444 

తే, సర్వభూతమయుండని $ మ విభునిని బలుకుచుందురు గద సజ్జను లనియిట్లు 

పలుకు చాణూరుమాటల $ 4 కలరి కృష్లుం, ట్ప్పం బలికెను కాలో చితముగ. 

చ, తనకును మల ల్ల యుద్ధము నితాంతనమునౌె. బీాయమంచు నెంచు చా 
తనివచనంబు. మెచ్చుచు సదస్సులు మెచ్చెకోనట్టు లిట్లనుకా 
వనచరులంచుం బెల్వంబడు+వారము మేమును భోజభూమిపా 
లుని దగుపాలనంబునకు 1 లోంబడి యుంజెడువారమే కడా? ౨౬ 2446 

ర, మిముంబోలువార మగుదు మె, తవమాధివుని ప్ర పృజలమగుట 1 సంతోషము 
. త్యము గబ్రంబేయు టొవ్వును, బ్రైమదము రాహు; నగుం గల్లూభంగిగ చున్ 

తే సంచరించుటయే విధి చక్క_దలాపనదియె మీగుల నను గ్రహ శ మనుచు నెంతు 
మద్ది యట్లుండ నిమ్ము మా+యాళ యము, తెలుపంద గియురడు భర రృవిశధిజ్ఞులకును. 

వ మమా బాలుర మట్టులౌట సుజనుల్ 1 మే-ల్తేలనకా మము నే 
యేమాడ్కి_౯ సంపోలువార 'లెపదో $ యే మెంచి యవ్వారంతో 

 భూమోశొప్రి పియ మంచు మల్ల సనురం(బుం బేని శ్రీ డింతు మి 
చే మర్యాద చెలంగు హెచ్చయినవాళలే కల్టినకో వారితోన్. 3౭4 2449 

చ. సమరముచేయంబూన మిడి +? చ -నిధర్మము గావునకా యథా 
గముగ నియుద్ధము౯ జరప ! నౌ మణీ మల్ల సభాధి కారిన 
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లొ 

| 3 ( వా ఖో | 
ర్రమున కథర్శ మెమ్టిధిని $ గల్లకయుండెడుంగాక! యంచు శా 

'స్రమునకు సమృతంబయిన $ చక్కని కృష్ణుడు వల్కుచుండంగన్. 3౮ 2450 

. విని చాణూరుండు కృష్ణుభావము మనోవృ త్తి౯ యేణం బెంచి యి 

ట్ర్లనియికా పాలుండ వీవుకాన్ర శిశుశ $భ్రై'ర్థంబు నీయందు జె 
ల్లు నజెట్టుల్ మణ్ యీబలుండు నినుంచ “;లు౯ా శకి నట్లాట మో 

రనం (బ్రాయంబున విజ్ఞవింగందు రనక్ $ న్యాయంబుగాదే "హరి! 3౮౪ 9451] 

. అంతియశకాదు దోర్త ర్చలసమగ్రు, లయందును మోరువూడ మేల్ 

బంతులరౌాదు రందుననె 4 వారణ: వర్యసహ సృసత్తే (దొ 

వ్రాంతగ జెంద్ర, మొక్క_ట ముూదంబునం జంపతి వీవ్ర కాన నొ 

క్కి_ం౦తే కాజంకేని బలమే గలవాండ, వితండు నట్టు లె, ౨౬ 2452 

బలవంతులతోడ౯ మరలు పోరుట న్యాయమగును $ రణమున నిందు౯ా 
గలుగ దధర్మము సుంతయుం బలుకులు వేయేల నీన్ర్టబవరము నాతోోన్. ౨౯౮ 

ఒనరింవు నీసహోోదరుం డును ముష్ట్రికుతోడుతం గశడుం బోరును ది 

నను మల్ల సభ్యులకు నే, యనుమానము ధథర్మ్శభీత $ యమరదు సుమి! రోం 

నలునదినాట్టనయథ్యాయ ము. 

. అని చాణూరుండు వల్క సవ్వవిదుం డై ఊఉ 9 యా కెచ్చయే సత్ఫలం 

బును గల్సింపంగ నొప్పు శ్రీ హొరి మనం*+బుం చబొంగలగాం బల్కు, మ 

ల్లునితోడ౯ా సమరంబ స్టటడలాకా గల లాకడా ముష్టి క కుక 

జనితో త్నావాండు రాముయడుకొ దలణయుడెళా $ స త్తేంబు వై బొంగలాన్. ౧ 

. కరములతోం గరంబులను 1 గాఢతరక్రుధం శాదముల్ భయం 

కరగతి మిాజం 'బాదములం 1 గృక్కున నొంవం బెసంగంజేనీ యొ 
క్క_రినొక రష్టై న్ నొంవ జత ౧౭ వోకలపోం మందు బల్లి బట్ట యీ 

డ్చిరి జయమందు కోరికలు $ చెచ్చెజుం బుట్ట నె ఠం గనన్, ౨ 9456 

చెలగౌడు వూన్కి_ మోీచేతులతోడ మాూచతులం వీడింపగ జేసీ యళ్లు 
మోకాళ్ళ చేతను; మోకాళ్లుం గదియించి తలపితందలను పోత్పమున నత [ము 

మును దాశంగాంబేనీయనువమ క్రు,ధం గొట్టుకొనిర; చేతులం బట్టు$కని వలయ 

గాం ద్రివ్వుచుక్ మజీ+కడశ మెం బట్టి దూరమునం బడంగ దో1ర్చలము మెజయ. 

. జిమ్దుచు౯ బాహువుల నళ్టై చర్చి యడ ంచు 

చును జవంబున బై త్తి $ వోణింబడయ 

వై చుచుకొ దాశుచు౯ నుతి 4 యేచి తలయ 

డంగ వెనుకకును బోవుచు 1 జాగ్ యుండి. ౮ 9457 
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క, త్వరపడి తలంవడుచుం బర, స్పరమును వీడించుచుండి + పంతంబు తగ౯ 

జరణంబుల మోకాళ్లను, గరముల బిగంబట్లి యొకటి$గాం గరార్చియటన్. ౮౪ 

ఆ. వడినయట్టి వానిం$ చై కినెత్తుచు రెండు, చేతు లొడిసివట్టి $ చెలంగువూన్కిం 

బయికి నీడ్చుచు౯ జగీవంబున మెడ మొద,లైన వానిబట్టి 4 నట్టులెన. ౫ 2459 

క. తొలంగం జిమ్లుచు శత్రు , నలయయం చేయుచును చేతుశ లంఘ్రు లొకటిగాథ 

గలయంగం బట్టుకొనుచుం గృదలకుండంగ నదుముచుకా నోతాంతబలమునన్. 

ర్, విజయేచ్చలు వైకొొన నెల్ల జనులు గనుచుండ6 దనువ్రు్రలక౯ నొవ్పింపం 

గ జతనము చేయుచుండిరి గజరాజగతుల్ వెలంగు $ కాంతామణులున్. ౫౪ 

తే, గుంపులుగ6 గూడి యాబాలోకులవయి6 గల 

భూరికృవచేత నిటువల్క_6 $ బూని రప్వు; 

డొండొరులతోడ బలులతో $ నొగి నబలులు 

.. సలుపు యుద్ధంబు గాన నోసంగత మని. ౬ 2462 
మ. అకటా! బాలురతోడ దోర్చలులు, జన్యం బిట్లు చేయంగ వె 

డుకం జూడ౯ నృపుం జేగుబెర వలడోట్టుల్ చేయంగా రాదటం 

చక లంకస్థరధర్మముం దెలిపవి యో్శోయత్నం౦ంబు మాన్చింపం బూ 

నక న్వీయంబగు కర్టముక గనక యున్నా లే తగం జూచుచున్. ౭ 2468 
క్ర ఈరాజసభ్యు లకు నిది యారయ థర్శం'ె? నృపునసోయట్లుగC జూడం 

దారును సమ్మతిం గని రిదె యారయ శై లేందృసన్ని$భాంగులు నగుచున్. ౭ 

చ, కులశ ములట్టు లంగములోకూటమి యొవ్పంగ భీకరంబు గాం 

జెలలగడు మల్లు లెక్క_డ? (వ్రగసిద్ధిని గాంచిన కోమలాంగముల్ 

గలిగి యలబ్దయావనులు $ గాం దగియున్నకిశోరు లేడ? స 
భ్యులయిన వీరికిక౯ా గలుగుం 4 బో గంరుధర్మవివర్య యం బిటన్. ౮౪ 2465 

క. బుతమిద్ది యథధర్మం బే, మీతినిం దలమూపునొ యటం $ జేరినిలువ రా 
దతిళయదోపం బబ్బును, మతిమంతుండు సభ వ్ట్దోష శ మండలవిదు. డై, ౯ 

ఆ. పోవరాదు సభకు $ బుద్ధి వారలదోవ్కుముల స్మరింవందగును $ చెలియనట్టి 
మనుజు డట్టిసభకుం 4 జని యేమియుం బల్క,కుండిననఘమబ్బు $ నురుతరముగ, 

క. విపరీతంబుగం బక్కిన, నప్పుడే కిల్ఫుషము లంటు $ నంగనలారా! 
రిపువగు మల్లుని చుట్టును నవగతభయుండౌచు. గృమ్షుం? డతివెగమునన్. ౧౦ 

క. తిరిగాడు తజీ సుందరముఖ, సరసిజ మటె న్వేదబిందు 5 సంవ్యా_స్పంబై. 
సరనీజకోళము జలశీ,కరయుత మై యొప్పురీతిం శ గనంబజెడుజుడీ! ౧౧ 2469 

క. కనుయడీ! యాకామ్రవిలో, చనముల్ శనుపట్టం దనదుోశ త్రు వుడయి పొ 
చ్చిన ముష్టికు విషయంబునం గినుక వహింపంగ సురలు శ్రీ _ర్రింపంగన్. ౧౧౪ 
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లే. వోససంరభశో ఖితం 4 బగుచు మోము 

కనంబడ౯ రాము: డున్నాండు $ కాంచుం డతని; 

శంకరుడు లవ్సీవూజించు 1 చరణసరసి 

జములుగల 'ఫురుపో త్రము $ గమలనాభు. ౧౨ 9471 

మ. కనుడీ కృష్ణుని మానవాకృతి తనుం 4 గప్పంగ మావోత్స మిం 

తని యె వార 'లెటుంగకుండంగ నర్శణ్యం బందు జిత్రంబు గాం 

గననా పూవులనొవ్వు వారములు వశత,ంబందుం జెల్వార "వ 

ణునినాదం బొనరించుచుకొ దమిని ఛేగను, వ్రాతముకా మేపుచున్,. ౧౨4 2472 

మ. బలరాముండును వెంటనుండ విహారిం$ప౯ా నోచియున్నట్ట వ్ర, 
తల బృందావనభూములే కడుం బవిత్రంబుల్; మురారాతినే 

యలయింవంగను జూచురంగ మిది య$త్యంతావవి త్రం బె యా 

లలనారత్నములై న గోపికలు శ్రోలంగూార్చుచుక్ వెడుకన్. ౧౩ 2478 

థా, లావశ్ష్యైకనిథధానమై సమత యేలాన్షైనను౯ లేక హె 
చ్చే వీీంవంగ లేక నైజముగనే $ యింపారున ట్లొవ్పుచుక్ 
శ్రీవాసంబయి సద్యశొనిలయ మై $ చింతెంప దుష్టాళ కే 

యేవేళ౯ బడయంగ రానిదయి యం లేం బుణ్యమూలంబు నై. ౧౪ 2474 

క. వపృతిసమయంబున నూక్నా, ప్రతిమరుచుల్ తనరుచుండ 3 భాసిళ్లెడు శ్రీ 
వతిరూవము 'నేత్రంబుల, జతనము మిాణంగంగ్రో లం % జాలుదురుగదా? ౧౪౮ 

క. తొలిమేన నెట్టిపుణ్యంబులం జేసినవారొ తెలియతబోలునె మనకు; 

జలజాతులార! వృజమున్క, గలనారిముణుల పుణ్య్రకర్మము లహహాో! ౧౮ 2476 

సీ. హరియందుం జి_త్తంబు $ లాదృతిగాంచుట సంతోషమున స్వవోశములుగాక 
సర్వవిషయము లా1చ క్రివై నర్చించి యతనినే యెల్లెడ ౪ సరయుచుం దమిం 
బాప్పబిందువులు గ్రీ+వలకు నడ్డముపడ నీసరోజాతుని | నీమవాత్తు 
బయసుపింజెడు నస్హు $ వడ్డుదం చెడుతటిం చెరుణుచి ల్కెడునట్టి  తరుణమందు 

తే, 'సదనమార్థనడోలికాశచలనములను, బుడుత "లేడ్వంగ వారల $ బుజ్జగించు 
నపుడు తరుజలనేచనకమందు మజీయుల గలుగువనులందంం గీ_ర్జింవం$ గలరుగా చె 

క, కనుకళా ధన్య లె గోవిక, లనవలయుకొ, బెందలకడ $ నావ్రజముననుం 

డి నలినదళనయనుండు ఛే,నునికరముం దోలుకొనుచు 4 నూత్న మహామునన్', 

చ. చనియెడువేళ మాపున వ్రగీజంబున నల్లన నాలందోలుకొం 
చనునుగ వేణువూందుచు నొకయారము మటుచునుండం బొచ్చువే 
ళను మురళినినాదము విలాసముగా విని యందుంగల్టు నా 

వనితలు వేగ యిల్వెడలి $ వచ్చి మనోహర సున్నీ తాస్యమున్. ౧౬ 2479 
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చ. కరుణనుగూడియు వెలయుీక ము మ్రువిలోచనయుగ్న ముక మవ 

దరమున నెత త్రపర్వ్వముగం స్ట వ్ష్టయుం గాంతుటే పూర్వజన్మ మం 

దురుతర పుణ్బకర్మ ముల ? నొప్పుగం 'జేనీనవారలౌట, నం 

చు రమణు లీట్లు చెప్పుకొొనుగచుల౯ా హరిం జూచుచునుండు నంతలోన్. ౧౬4 

క, భగవంతుడు 'యో7శ్వరుం డగ థరు. డాక్ళపమూ_ర్టి | య._త్తరుణమునకా 

బగవానిం గంసునిం జంపంగ నాత్మ౯ నిశ్చయించెం4 బంతం బలరన్. ౧౭ 24831 

చ, తనయులగూర్చి యాసభ నసోతాంతభ యంబును గన్న యట యా 
వనితలు వల్కుచున్న యల వాక్యము లన్ని యు నాలకించుచుం 

దనయులదాొ బలం బచెజుంగ6 $ దా రిసుముంతయుయజాల కళ్టుయా 

రిని గని రస నందవసు బే దిన్రలు లోకముతోడిపాటిగన్. ౧౮ 9492, 

elim . చాణూరుండును హరి + సకలభేదంబుల మల ప్ఫయుద్ధములచమత్కృతుల నొ 
' కరి నొక్క_రు జయించు కాంతులం బోరాడుచుండి రావిథమున + భండనంబు 

బలదేవముప్టికుల్ 4 బవరంబుచేనిరిి వ జ చ, నవాతమువలె $ భ యదములగు 
నచ్యుతుగా త్ర తే ప్ర ఫపోరంబులను దనయరగము లెల్ల నోలంగుటయును 

లే. స సత్త్వమంతయు దూలంగ6 4 జూలడ స్ప్కనట్టులయు్యను డేగయ 1 ట్రతండువైకి 
నురవడిం జెంగలీంచి స్వ్రకరయుగంబు ముష్టి పగను బట్ట క్రో కొ థంబు $ పాంగుచుండ, 

క, హరిదగు వతము నొంచెను, గరిరాజము పుప్పహారోఘాతంబున నె 

కరణి జలింపదొ యావిధ్సి మురరిపుం డద్దానం గుందుకపొందక యుండెన్. 

చ. వనజదళా తుం డంతటను 4 వానికరంబులు రెండుగట్రగాం 

దనకయిదోయి. బట్టుకొని  దారుణభంగిని పెక్కుమాలు లిం 
తనందగనట్టి వ వేగమున $ నాతనిం ది ద్రిప్ప ధరంబడంగ మో 

డెను గతజివితుం డగుచు 1 దివ్యక్లాసమం లెల్ల వీడయగన్. ౨౨౪4 2485 

ఉ. పవోరములు౯ శిరోజములు 9 నట్టు లె వీడగ నా _ర్రిగుంది చా 

ణూరుండు శక, శేతనమునుం బురుడించుచు ౫ గ్కీందయగూలె నా 
తీరున ముకి ప్రికరండు బలీ బేనుని ముష్టివా తాంగ్ 'వేయలగా 
సారబలుండు రాముడు విగశాలతలంబున వాని బిట్టుగన్ ౨౩ 2486 

'క, వెనుకోవంబునం. జజచవెన్సు ఘనతలవాతి నర్టితుండయి $ కెడువడి వదనం 
బుననుండి నల్ల వెడలం,గను (బ్రాణము లకు వెడలం$ గా వవశుందై ౨౦ 2497 

క. అనిలసమాహాత భూరుహ్కమును బోలుచు  చేలంహాలె ముష్టికుచావుం 
గని కూటమల్లుం డా గ్ర పొృొమునం దలవడ శాల శూరకముఖ్యుండు హాలియున్, 

క. దానినొక రెక_చేయో, యే నియతి౯ వావుముష్టి 1 'నేచినపూన్కి౯ 
దా నెంళొలీలం బొడువం గా నాతడు నేలగాలె స్ట గతజీవితుండై. ౨౬ 2489 
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క. హరి మార్కొని ళలుం డాతన్సి చరణాహాతి శీర్ష మజ్టై + శకలము'లై నక 
ధరం గూలె నశ్లు తోళలుం డురవడి మార్కొనంగ వానిగనుద్దతు హరియున్ 

తే, చెండుగాడీల్సి వెగ హారేతశాజు, నింటిక్రింబంవె వారిర్వు 9 రిట్లు గూటి 

రివ్విధంబునం జాణూరులడెన్న దగిన, ముష్టి ఫైకుడు కలకూటులుకభూమింబడంగ. 

తే తోళలుండును జావంగ ధూ ర్తులై'న 

యట్రితక్కి_న మల్లులు + ననున్రలసయింం 
చవ, ఉన 

గలుగు నాళలం బాజరి ? కడుభయమున 

నంత నా రామకృష్షు ల1త్వాదరమున. ౨౮ 9492 

క, తమయీడుగల్లు గోపకల మిత్రులక్ గూడి యాస్ట్రలంబుననే వా 

దము లెల్ల "మొరయుచుండ6గ సుమహీతమణినూప్రరములుశనాంబ్రగ మొరయన్ 

తేన రృనంబుల స్వేచ్చ నౌకనర్సుచు నట 

విహరణము సల్ఫ్స్కి రిట్లు 4, ఫీ గవిభుండు రాము 

డొనరం చేసినరహకృత్యక మునకు గంసుం 

డొక్కరుడు తక్కు నక్కడోనుండు జనులు. ౩౦ 2A) 

క్ర 6. ధరణిదివిజ ప్రముఖులు, నిపవమ సాధుత్వయు క్రి $ నెగడెడువారల్ 
సరిసరి యీాకృత్యు ౦ బని యరుదుగ వినుతించి శెంతొ $ హర్ష ముపొంగన్. 

ఉ. అ త్తటీం గంసభూనతి మహ _త్తరదోర్భ్బలులై న మల్లు ల 

ట్లు త్తలపాటునొంది మృతినొందుట తక్కిన మల్లు లా_ర్రిచేం 

జి "త్రము లెల్ల ఫీతీం గనం 4 జెచ్చెణం 'బాజుట చూచి లోవలం 

ద త్రజపాటు నొంవ గతోధర్షుడు కావున నాగ్రహంబునన్. 3౧ 2416 

తే వాదన్ధాముల నిల్చ్బం బంచి సనకులనోడ 

నిట్లు వచియించె మిగుల _దూర్వ్టృత్తులై న 

వీరి వసు జేవతనగ్గముల 9 వెడలం గొట్టుం 

డివ్వరమునుండి వేవేగ 1 హీతమగు నిది. 3౧౪ 2497 
క, గోపకుల ధనము'లెల్లను, వాపోయిన నదలకుండ $ వరుసం గొను: డీ 

పావమతియైన నందుని, గోవవతిం గట్టు డిడి యీగుం గార్య మియన్,.3౨ 2499 

చ. కుమతియు దుర్భనో_త్తము( డగుంగద యీానసుదేవుం డాతనికా 
యమపురి కన్వుండీ ముణియు $ నాత్మ జువతుమువమాూని శ త్రుప 

తుమున మవాద్భతిం గని యెశసం గక మత్చిత నుగ నేను సొ బే 
గ మృతిం గనంగం జేయుండు తీగ౯ వధియింవుండు 3 వానిభ్ళత్యులన్. 3 32499 

' “ఉగ్ర శ శీ కృష్ణుండు కంనునిం బొలియించుట. రిఆా- 

చ. బిరుసుల నిట్లు పల్కు వృథవీపతిం గంసుని గాంచి కోవవి 
స్ఫురణత నవ్యయుం డగుచు 1 బొల్చెడు లై నీ హారి లాఘవంబునక 
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ధరణిపుం డుండు నె _క్రయినీతద్భరమంచము పై కి దాంట్ యె 

క్క రమణ, నిట్లు సీయమృతి$కిం దగం గారణయమెన కృష్ణునిన్ . 3౪౮ 2500 

ము. తనపై శ్రే జ్తెజవచ్చువాని. గని యా+స్థానంబు వే వీడి లే 

చి నితాంత ద్ధతుండాటం జర్మము ననిరే $ చేకొంచు యుద్ధంబు చే 

యను సిద్ధంబుగ నుండె, ని ట్రతయ సవ్యం బట్టు లే దయీణం 

బనుమార్లీంబుల జే యట్టులు నిహళయస్థ్యానమం దొప్పుగన్. 3%y 2501 

“న, తిరుగుచునుండ దుర్విషహశ తేజము నొవ్చల నుగ, మూూ_ర్ర్తియై 

వరయుటంల్డ గృష్లుం డాతేని సు్రవర్షుండు పన్న గముకా (గ హొంచు న 

క్కు_రణిని బల్ల (6 బట్టుకొనెం 4 గంసుగిరోజము లకు పట్టుకొం 

చురుముకుటంమి క్రిందయిడ $ నొక్కటం దన్ని వరా శ్  ముంబునన్. 3ey 2502 

సీ. ఉన్న తమంచంబుశనుండి రంగము కి ౦దికిని బడునట్లు త్రో$నెను మజీయును 
విశ్వాశ యుండయి 4 వెలని స్వతం త్రుడౌ నబ్ద్బనాభుండు వానీయవయవములు 

నలల నట్టుగవడిం $ జెలంగుచు వైయబడె మూండులోకములకురగనాడందా నొ 

కండె నివాసభూతుండయి యొ స్పడం హరి తనవైంబడ 4 నతని క్రింద 

లే నున్నకంసుండు స్వాతం త్ర్వశమూని కృష్ణు 

డశ్పై నొక్కంగ నొక నిమేగపాంతేరమున 
“బాణముల బాసి విరహిత 1 స్రాణు౭డైన 

కంసునికా లోకు లెల్ల రు శ గాంచుచుండ. 3౭6 2508 

చ, హరి కరినీడ్చునట్లుగ మవాత్తుండు కు కృష్ణుండు తచ్చవంబు స 

త్వరముగ భూమి నీజ్బె నటం 1 దద్దయు నక్క_ట' యక్క_టా! యటం 
చురునినదంబు లెచల్లెడల 1 నొక్కటం బరంగంచేసి కెల్ల రా 

తరుణమునందు6 గంసుడు సతంబు స్వబుద్ధిని భీతినొంద్భుచున్. 3౮ 250)4 

చ. జలముల? గ్యోలునప్పుడు వోచస్సులంబ ల్కె_డు వేళం గనూర్కు_ వే 

ళలం డిరుగాడుచుండుతటుల౯ా మణీ యూర్చులయబుచ్చు నప్పుడు 

జలరుహనేత్రు నీశ్వరునిం $ జ క్కృధ రాయతపాణి నాతనికా 

దలంచుచు ముందు నున్నటులం + దాం గనుచుండెడు వాడు కానునళ౯. 2505 

క. దురవాపమైన య్యా శ్రీ, హరిరూవను. దానుబొం టె; $ నాకంసుసహో 
దరు లావార్తను విని సృత్వరులై న్వగ్రోధకుం డనం $ దగు వీరుండు౯, 3౯ 

తే. కంకుం డింకను గలవారు $ కడలి యష్ట 

సంఖ్యు లుగృక్రుధ౯్ సహజన్లు నట్లు 

శ్ (6 | 95 సమ గహ ద్ధుర్వ్ణిషవోే గృ తేజాః అని మూలము. 
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చంకపినందులకుకా బదుల్ 4 సలువం బూని 

హరిని మార్కొాన నరు దెంచి $ రప్పడు హలియు, రం 2507. 

తన యనుజన్లు మార్కొ-నిన $ దస్యులం గాంచి తదుద్ధతిం దగం 
గని పరిసుంబుంబరాని పశు కాండము నీంహమువోలెం జంపె; మో 

నెను దివిదుందుభుల్ హరికి $ జెందినవార లె గానం బద్మజుం 

డనఘుండు శంకరుంతుం (ద్రిదీ కాధివముఖ్యులు ప్రీతిమాఅంగన్ , vy 2005 

క. కురియించిరి సుమవృష్థిని, హారిబలులం బొగడి;, రంత + నమరాంగన లా 

దరమున నాడిరి తదనంతరమునం గంసావనీశుదారలు త్వరంగన్ . ర౨ 2509 

నీ. కంససహోదర 4 కాంతలు మజీయును గలశ్ర్రీలు సుహృదులు $ గలనబడుట 

తే. 

క, 

క, 

లే, 

క, 

క, 

విని దుఖ మేంచంగ $ వే పయనంబయి కన్నీరు ప్రవహింప $ గా శిరముల 

మోదుకొనుచు వచ్చి 1 ముందట వీరశయ్యల శయనించిన+యట్టి మగల 

గాలిలించుకొనుచుం $ గడుశోకమున విలావంబుచేయుచును శ గీబంబు రామి 

నెట్లూ యెలులౌ త్సి హానాథ ! $ యిద్దియేమి 

యో ప్రియా! ధర్మవిద్వర 1 యూయనాథ 

వత్సలా ! ధర్మవిద్వరా ! + వరగుణాథ్య! 
నీవు హతుండనుకాంగ మే  మోవిభమున. ఈర 2510 

తనయులతో గృహములతో,డను హతులమె మైతిమే యిశటకా బురుషవరా! 

నిను శ్రాణెశుని బాయుట్కగన నీవ త్తనము శుభనిగకాయ మైడలన్. ౮౫ 

మావలెనే యుత్సేవములు, పోవకొ సుంతయును జూడఠగబోలని యు 

యీవిధి నున్నది; నాథా!, నీవో కోవమున భూత+నికరంబులకున్. ర= 2512 

నిరవరాధములని యెన్న'నేర కెంతొ 
దోహ .మొనరించితివి గాన $ దోవా మదియె 

యిట్టి దళనొందంగాం జెనె $ నిపుడు భూత 

' ములకు (ద్రోహంబు చేయ నె ట్టలరు సుఖము. ౪౭ 25183 

మురరివు వీతంజే సకలభూతముల౯ సృజియింపం బెంప సం 

హరణము-చేయ “హీతునగు $ నట్టిమవాత్తున జగ్దుచేయ నె 

క్క_రణి సుఖంబుగట్టు నిడి $ కాదన నెట్లగు * నంచు నిట్లు భూ 

వరుని పురంధ్రు, "లేడ్వ విని 4 వారిజలోచను6 డంతం గూరి మై. రో౮ా 2514 

లోకములకు 'శ్రేయస్సులం, జేకూర్చెడు వాండుగాన 1 హీతిపతిమహిళా 
నీకము నాక్యాసించుచు, నాకంసాదులకు మణీయు 1 హతులకు నెల్సన్. ర౯ా 

పరలోక, క్రియలం దగం, దరుణము తేప్పక యొనర్భం $ దా నాజ్ఞయిడెF 

దరువాతం దల్లి దండ్రుల, నురుబంధవిము క్టులనుగ 1 నొగి నొనరించెన్. రణ 
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చ. ఇరువుర పాదవంకజము 1 'లెంతయుభ క్రి చెలంగుచుండ నో 

దరులు స్వకీయశీర్ష ములు $ తాంకంగ యొక్కిరి తల్లిదండ్రు లా 
దరమున _మొక్కియున్న సుతశతల్ల జులకొ గని లోకపాలు రి 

ర రనుచుం దా రెటుంగుటను 9 బుద్ధులం గల్టనసంశ యంబులన్ . గం 2517 

క్ర తొలలించుకొనుచుం గంసున్కివలనిభ యము మాని ప్రీతి! వర్జిల్లం గాం 

'జెలలసచుం గాలెటం జేర్చిరి తలమే సుతకాతుకంబు 4 తగు ని ట్లనంగన్ ! ౫౧ 

సస కశమ 

నలువదెనవయ థ్యాయ ము. 

అరి శ్రీవరి 'జేవకీవను చేవుల నూ ఆడించుట. ఏతా 

స్స్ పురుషో త్తముం డంత 1 బుధ్ధి నూహాం చె నాతలిదండ్రు, లిప్పుడేకత_్త ఏ మెణీంగి 

రియ్యది పృస్తుతోకృత్యవిడంబనమున కనర్హ మటంచుం$ దనమనమున 

నూహించి యెల్లర 1 నొక్క_తణంబున మోహింవంబేయు విశ్రభూతిగబ్లు 

నాత్మమాయను వారియందు బ్ర, యోగించె; సాత్వతర్ష భుండైన శ చక్రి యన్న 

చే. తోడం దలిదండ్రులం బీతి 4 జూడం బోయి 

_ వినయమునం దలవాప్పి “యో 1 జనని యోజ 

' నక యటంచును బిల్సి మీనంబు కరంగు 

నట్టిమాటల నిట్లునె $ నార్య! జనక !, ౨ 2519 

చ, ఇ్రరువురుమోరు మాకొజకు 1 నెంతయు నుత్సకత౯ సతంబు ని 
ర్భరముగం గాంచుచుండినను $ భారతరంబగు కష్టరాజి కా 

తురపడశే మముం గని సూతుల్వచరించెడు చేష్ట లెల్ల నా 
దరమున గాంచ నెంచియును 1 దొరుణకర్మ విషపరియంబునన్ . ౨6 2520 

లే, బాల్య పాగండ కౌమార 1 భవ్య కేళు 

లను గనంగ నొకప్పు డేశలాగునైన 
వలనువడకుం జె; దౌర్భాగ్య $ మొలయుట భవ 

దంతికంబున మే మున్న + యదియె లేదు. 3౪ 252] 

చ. జనకునిగాహమందున నోసంగిడు వేడుకం దప్పిదండ్రు, లో 

. తనయ యటంచు లాలనము 1 తద్దయు సల్పంగనుండు భాగ్య మో 

తనయులకుకా లభింవదు గదా! సకలారసుసాధనంబు గాం 

దనరిన యీకళేబరముం $ దా రిలలారీతురు వెంతు రాదృతన్. ఈ4 2522 

తే, అట్టి తలిదండ్రులబుణం బ1 బెట్టు లేని దీర్చుకొనుటకు మ రండు 5 తెంపు చేసీ 
నను గ్ధ ఆాబ్బములుగ లట్ర్రశతనదు నాయ్యువునను శ క్పుండు గాం డనరఠజను నిజంబు. 
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క. వారల తనయులలో నెవం జారయల సమర్ధడయ్యు $ నంగధనములక్ ' 

వారికి వృత్తిని జక్క_ంగం గవారువండో యట్టిండైన 1 కుత్సితమతియున్ . ty 

క. మృతిగని లో కాంతరమున, కతిజవమున బోవ నందు $ యమునిభటులు కు 

త్సితుండని యాతని మాంసం, బతం౭డే తినం చేయుదురు యథార్థం చిదియా.౬ 

2వ, జననిని వృద్ధుం దండ్రినిని 5 సాధ్విగనొ ప్పెడు ధర్మపత్ని ని౯ 

దినయుని బోలుని౯ా “సుకుని $ థారణి బేవ్రునిం దన్ను నాశ, శయిం 

చినమనుజుకా సమర్ధుడయి $ చరయందిసి భ రింపకుండునో 

మనుజు డతండు ఛా స్రహితకమార్లమునం దలపోనీ మూడంగన్. ౭ 2526 

క. జీవన నృృతుం డను వేరా భావింపం దగును; గంసపార్టివు చెత౯ా 

వె విధముల వీడితులయి, యిీావరునకా మోర లుండ్ $ నే మిరువురమున్. ౭6 

పై,  మిమురథటీంవం జూలీయు, మిము శు శ్రరాహలను గొల్వ $ మించినళ క్షి౯ 

తమనొప్పి సల్ప కటు వ్య,ర్థముగనె యీదినములను జరపితి మ జెట్లో? ౮ 

క. జననీ! జనకా! వరవశ, మనంబడు దుస్థితిని గనుట 1 నా రుల మిమ్ముక్ 

గొని శు శూల నెంతయుం దనువని “ర్త తులమైన స్ట తనయుల మమ్మున్. Oy 

తే, కంసుచే ₹2 గష్టమొందిన $ కారణమున 

నూరకుండితి మని మోర 1 లూహాచేసి 

తప్పు దీని తముమింవంగం$ దగుదు రనుచు 

మాయచే మ _ర్హర్ధరాపంబు మహా ధరించి. ౯ 2580 

. విశ్వమే యాత్మ గా? వలయు నా శీ హారి పవికనవలుకుల + శలరిమోహా 

తాత్మలె కొమరుల $ నావారినిద్దట గాయగిటం జేర్చి యం:శకమునం గూరు 

చుండేంగా నొనరించి 1 యురుతర'మోాదంబు నందిరి; మజణీయు నా'యర్శ్భకులను 

నానందవారిథారాభిషి కులం చేసి స్నేవాపాళమ్లులో ఎ నిబద్ధ 

తే, లగుచు బాప్పములు గళము 1 లడ్లగింప 
నించుకయుం. బల్క- నేరకకయే కుమారు 

లను గనుచు నుండి; రెట్టులు $ వనజనయనుం 

డగుచు భగవంతుడైన | శ్రీకవారియుం చీ తి ౧౧౪ 2581 

చ. జనకుల నూజుడించి తన నశస్వాంతమునక౯ జనయిత్రి, తండ్రి, యై 

వనటంగ్భృశించు వానిం దనీవంకనె చూచెడు ను గ శనుస౯ 

౭అా 

1 “యస్తయోరాత జికల్పకత్త నాచధచేన చ, వృ శ్లింనదద్యా _శ్రంప్రేశ్యస్వమాంసంఖా దయం 

తిపి” అనిమూలము. “లోకాంత రేయమదూశాః” అనివ్యాఖ్య. 2 “మాతరంపితరంవృద్ధం భా ర్యాంసా 

ధ్వీంనుతంళిశుం, గురుంవిప్రం ప్రవన్నంచకల్ప్చోడబి భ్ర చ్చ ్వసక్ మృతః” అని మూలము. ''శ్వసక్ 
as 3 అవిమృశతుల్యవీ'వేతి అనీ వ్యాఖ్య. 



299 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

జనవతిగా యదవూూద్య్వవుుల $ సంతతికిం దగంబేనీ యంత ని 

ట్లనియె మహాప్రభూ! వ్రజల 1 మెతిమి నీకి మమ్ము నెల్లరన్. ౧౨౪ 2582 

క. జనపతిధర్మంబున నే వనినేయంగ. దగునొ యట్ర్రవద్దతిచే నా 

జ్ఞను జేయుము వూర్వంబున జననాథుండౌ యయాతి $ శావం విడుటన్. ౧౩ 

క. నృవయో గ్యాసన మోయదు, నృపులకు నెక్కంగ రాదు $ భృత్యుండ నయినే 

నెపుడుం గొల్బ్చుచు నుండగ, సుపర్వులు వినమ్రు లె యగ్వుూచు౯ా బలు లెల్లన్. 

క. నీకర్పింతురు నా నింక, భూకాంతులమాట మరలం $ బూని పలుక నే 

లా! కరము దయామతినై, శ్రీకలితుండ వగుచు న్యాయశసిద్ధిం గనుచున్. ౧౪ 

. పాలింపు మనిపల్కి $ పద్మ దళొతుండు కంసుని భయమునం 1 గాందిశీకు 
లన దిక్కుల దెందొ్ 1 యతిగూఢముగనున్న జ్ఞ జాతులు సంబంధు?లె తనర్పు 

_యదువృష్మిమధువుల $ నంధక దాశార్హ్ల కుకుర ప ప్రముఖులై లె న *+ సకలబంధు 

వుల బిలిపించి యిశమ్హుల నూజడించి | మన్న నలం దన్పుచుం బరశ1జనవదముల 

తే, నిలుచుట గృశించియున్న వాశరలను ధనము 
నను మవోతృప్తులం జేసి $ నై జగృుహము 
లందు నివనీంవం జేసి, నాశయదుకులులును 

జూ 

రామకృష్ణుల బావుుసంరతుతులయి. ౧౬4 2586 

క, తమతమ కోర్కు_లు వండుటు గమలాతపహాలాయుధు లొగిం 4 గాపాడుటం చా 
వము లేవిలేక సిద్ధార్థ రములయి సంకల్పములు విగరొజిల్లంగన్. ౧౭ 2587 

క. నివసీంచిరి సంతృప్ప్రి విగ, సవిలాసదయాన్ని లేక + సదనంబయి చ 

క్కు_వణులి (సృమదాస్పద మె, యవిరత లావణ్యనిధియు $ నె హరిమోమున్. 

క వ్ర, తీదినముం గనుంగొంచు౯కా, వితత వీ వ్రతాత్తు లగుచు $ పెళ్ళ ములం జొ 

తేతవివారణముల నిచ్చలు, ప్ర వతిలేక య సలంగ రకు 1 ప్రవయసులు తమిన్. ౧౮ 

చ. అనుదిన మాముకుందుని ముశఖాంబురుహామృత మా కణంబులం 

దనివి చనంగంగ్రో,లుచు నీతాంతబలాయతతేజముల్ తగా 
గనుచు వయోపరాజతులు $ గాం గనువట్టిరి రామకృష్ణు లం 

త నొకదినంబునందుం దమోతం డిని నందుని గాంచి వ్రీతితోన్. ౧౯౪4 2640 

త్తే కౌంగిటం చేర్చు కొని యిట్లు 1 కమృభ ణితిం 

బలికి; రోతం డ్రి! మోదుశమిక్కిలి ముదంబు 

'వెలయంగా. చెంచితిరి మమ్ము 9 విములవాక్కు 

లలర లాలించితిరి వెక్కు+వలుకు లేల? ౨౦౪ 954] 

వు. తలిదండ్రుల్ తమబిడ్డలందు మిగులం $ దాత్పర్య మేపారంగా 

నెలమిం గాంచుట సాజమొ మజీయు నూశహింవంగ బేహూంబునం 
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గల మోదంబునకంకుం బుత్రులపయిం $ గన్పట్టు మోదంచె మి 

క్కిలీ యంచుం బలుకంద గుల; సుజనులుం $ | _ర్హింతు రీమార్హ్లము౯. ౨౧ 2542 

*న్స్ చేవకియుకా వసూ బేన్చండు మోతల్లి దండ్రు, లౌదురు గాని$ తలం మేము 

గాముకదా యందు$రేమొ? బంధువు లన్నవస్త్ర ము లిచ్చి స$ర్వవిధములను 

బోషింవ నావదల్ + పూన రత్సంవంగ6 జాలక విడిచిన $ సమయమందు 

శిశున్రలం బ్రీతితోం $ జేరంగందీనీ చక్కం దమబిడ్డల $ కరణిం బెంచి 

తే. వెద్దవారిని చేసిన 4 వృథుయళస్కు 
"లే జనకు లౌదు; రోతండ్రి,! $ యింకమోారు 

వ జమునకుం బొండు; షు మో ప్రుీరంబునందుం 

గల సుహృదులకుం బ్ర వీ తిని శ గలుగంటజెనీ. ౨౨౮ 2543 

క, ఆవల మావైని సుహృ, ద్భావంబున విహ్షలులగు 4 బంధువుల మిము౯ 

వే వత్తుము మాడం7గా, సెవిధమున వనటం గనక + యుగుం డనుచున్, ౨౩ 

చ. మురదనుజాంతేకుండును బ్ర్రమోదము మిాజంగం బల్కీ నందభూ 

వరునిని దక్కు_గోవ సమ వాయము నూజుడిలంగంజేసీ యా 

భరణము లంబరంబులును +) ౫ త్ర ములుకొ ధనముకా సమృద్ధిగా 

వరుసనొసంగి మన్ననల 4 భాషలం ₹ దృప్తులండేనె; నంతటన్. 3 2545 

ఉ. నందుడు రామకృష్ణుల మీనంబు ప్కమోదమునందు మున్దుచుం 

డం దగం గాలిలించి నయీనంబుల నశ్రుకణంబు లొక్క_టం 

గ్ ందుగ ముంవ గోవకని$కాయము పోబడిరాల బోయె నా 

పోందకుం బు త్తే యుగ్భ ము ననమూనువరూవ మటంచు నెంచుచున్. ౨౫ 26406 

ఎర్రి ఊపనీరులె రామకృష్ణులు విద్యనభ్యసించుట. థతా-- 

ఉ. ళూరతనూజుం డంతం దనీసూనులకు౯ విధిం దవ్చకుండునా, 

" చారమురిీతి గర్హముని+సద్విజసంఘము చే ద్విజాతిసం 

స్కారము సాగువద్ధలిని $ జక్కంగం దీర్చె; మహోత్ప్సవంబునక్' 

ఛారణి చేవవర్యుల నిగతాంతవిభూషిత పావనాంగులన్. ౨౬ 2547 

పూజించి త_ప్పకశర్ళుర మాలికలచేతం బొలుచుచు సాధుపీోభూషణములం 

౧ చేయబడి మజతమవస్త్రంబుల నలరుచు నున్న గోవులను వత్స 

సహితంబులుగ భ_క్టిస సహితయుగా దహీణగ నొసంగనుు; స్వతశనయుల జన్మ 

నతుత్ర మునను మీనస్సుస సంక కల్పమును జేసి యున్న "ధేశనునికరంబు [న్న 

లే, గంసుం డన్యాయ మైన మార్దమున నవపహా,రించుళొనిపోయి తనయింటీనుంచియు 

' | ధాం ET వా? కాం Tort Taipemg net Morr 

౮ 

* “సవితా సాచజననీ యా పుష్షీతొం స ఫు క్ర్రవళ్ ,శిళూ౯- బంధుఇిరుత్సృష్టా నక ల్లై8పోవ 
ణ పస ఏ లెట్ స్డఎ 

రక్షణ” అని మూలము. 



రేం శ్రీ ఆాండవకృష్ణభాగవతము [అ.. 

వానినెల్ల స్త రించి తేఠబంచి యస, తా మవోమతి గావున + దాన మిచ్చి. 

క్ర, ఉపనీతులగుచు సోదరు లవుడు ద్విజత్వంబు నొంది + యాదనులకుం దా 

నె పుఠరోహితుండగు గర్దుని యువబెళమురితి సు వ్ర గతౌ త్రము లగుటన్, ౨౮౪ 

ఆ. బ్రహూచర్య మనెడు 1 వ్ర, తమును జక్క_గ్యా, నాచంంచుచుండి; $ రంత వారు 

సక లవిద్యులకును $ సమధోకాథారులె , యెల్లలోకముల కశధీశు లగుచు. ౨౯౮ 

ర్, సక లజ్ఞాలయ్యు సోదరు, లకలంకం బగుచుం దానే $ యలవడునదియై 

పృకటమునగు జ్ఞానము మ, ర్త వ్ర కాయహిత వెస్టితములం $ దగినవిధమునన్ . 30 

క, కనంబడకయుండ.: జేయుచు, ననంతరము గురుకులంబునందు వనీంవం 

గను గోరి యవంతీవుర,మున నుండియు నట్టితరుణకేమున శ్రీ కాశిన్. 30642552 

ఆ. అధివసించియున్నశయట్లి సాందీవన్హి యనెడు గురువుకడకు 1 నరిగి రంత 

నతని నాశ్రయించి $ యమలశీస్టైాచార, సమృతముగ భక్ష్రోసాంద్రు, లగుచు, 

చ. మనసుల నిగ హాంచి యొకకమాడ్కి_ని నిందనుబొందనట్ర వృ 

_్రిని జగమందు నింవగను 1 బెవ్సనిభంగి మవోదృతికా గురుల 

గనుచును గొల్పుచుండి; రల $ వ్యాసురమా లీయు శుద్ద భావము 

గనంబడ వారు గొల్పుటకు 9 గాఢతరప్ర ప మదంబు నోందుచున్. 394 2055కు 

ఆ, శ్ర, తుల నుపనిపద్విోతతిని వెదాంగము,లను మవహోదరమ్లుగన నువబేళ 

వలా మజీయు మం త్రో 1విసర వ ప్రముఖరవా,స్యములతో" నధర్వశమనంగంబరలి 

సీ, భూవరులకుం గాలం $ ముట్టిన యాథభథను్వేదంబు మన్వాది+విమలధర్మ 
వా స్త్రంబులను మట్ 1 సమధకమిమాంస యనెడుశాస్త్రంబును ? న్యాయముఖము 

లను దర్క_విద్యను $ మను బేళులకుందగి సంధివిగ గ్రవాముఖ$షడ్వి భేద 

జ ముల దగునీత్ ని్శమ్డులం దె ల్చె; సర్వవిద్యా ప, వ,వ_రృకులగు+నట్టు బ్ర హా 

తే, చారు లిర్వురు గురు వొక్కసారి చెప్పి, నంతనే చక్క గృ హయించోక కాగుకును 
దేని నువదెళమిచ్చునో $ దానినెల్ల, తుణములోన గ పొంపంగం? జాలి రపు 

*వ, అటువదినాలుగు దినంబుల కణువదినాలుగు విద్యలను గృ గ హించిరి. మటియు 

గీతంబు, వాద్యంబు, నృ_త్తంబు, నాట్యం, బాలేఖ్యంబు " విశేషక చ్భేద్యంబు, 

తండులకుసుమబలివి కారంబుల్తు పుష్పా సరణంబు దళనవసనాంగ రాగంబులు, 

మణిభూమికాకర్త ౦బు శయనరచనం, బుదక వాద్యోదకఘాతంబు, చిత్ర, "యోగం 

బులు మాల్య గ? థనవిక ల్పంబులు, శేఖ రావీడ యూజనంబు, నేవథ్య యోగంబులు, 
కర్ణవ త త్ర భంగంబులు, సుగంధయు న్రయుభూపషణ యోజనంబు, నై ద్ర జాలంబు 

ను, గేరుమారయోగంబుతును, _స్తలాఘవంబును, జిత్ర త్రశాశావూప భయ్య 

* “సక్ళన్నిగదమా, శ్రే చేణ తా సంజగ్భవాతుర్న వ ఆవోరా తై క్రైళ్చతుష్టస్ట్యాసంయత్తై తావతీః 

కలాక” ఆని మూలము. వ్యాఖ్యననుసరించి పచనమువ్రాయుంబడినది. 
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వికార క్రియలు, పానకరసరా7గాసవయోజనంబును, సూ-చచీదాయకర్మంబును, 

సూత్ర, క్రీ డయువీ ణాడమరుక వాద్యంబులును, బ, హాళికయుం బ్ర తిమాలయు, 

దుర్వంచక యోగంబులును, బు_స్తకవాచనంబును, నాట కాఖ్యాయి కాద ర్శనంబు, 

కావ్యసమస్యాపూరణంబును,బట్టి కా వె త్ర, బాణవికల్పంబులును, దక్ర,కర్మంబులు, 

తతణంబు, వా స్తువిద్యయు, స్వర్శ రూవ్యరత్న పరీకుయు, ఛాతువాదము, మణి 

రాగజ్ఞానంబు, నాకరజ్ఞూనంబును,వృ యాయుెర్వేద యోగంబులు, మేషకుక్కు_టలా 

నకయుద్ధవిధియు, శుకళారి కా వ్రృలావనంబును, నుత్చాదనంబును, గశమార్భనకా 

శేలంబు, నతురముష్టి కాక థనంబు, మ్లచ్చితకుతేర్క._విక ల్పంబులు, దేశభాపాజ్ఞానం 

బును, బువ్పళకటికానిమి _త్రజ్ఞానంబు, యం శ్రమాతృ కాథారణంబును, 

మాతృ కాసంవాచ్యంబు, వమానసీ కావ్య క్రియయు, నధిఛానకోశంబు, ఛందో 

జ్హానంబు, క్రియౌావికల్చ్పంబులు, ఛలీతకరనాగంబులు, వస్త్రగోపనంబులు, ద్య్యూత 

విశెషంబు, నాకర్ష కృీడయు, బాల క్రిడనకంబులు, నై నాయికీనంబులుు వైజయి 

కీనంబులు, వై తానికీనవిద్యాజ్ఞానంబు నను చతుష్షష్ట్రికళల నభ్యసించి రంత. 3౫౪ 

లెర్రి రామకృష్ణులు వృతులగుగురుపు త్రులం చెచ్చుట. రడ 

మ. తరువాతా గురువర్యుం గాంచి మిగులం $ దాత్పర్య "మొప్పారభూ 

సురవర్యా ! గనకుదయిణకా విధియు నోచొప్వుం ద్రశాసించు నా 

కరణికా మోకోొనంగం దలంచితిమి కాంతం దెల్బుమా మావయిం 

గరుణాదృ్భష్టిగ లట్టి మాన్వు(డ వనంగా _బ్రాహ్మణుం డాతండున్. ౩౨౬ 2556 

లే, రామకృష్ణులదగు విచ్శత్రమహిమంబు 
మానవ్రలయందు నెందు నేం $ గానంబడని 

మితివిలాసంబుం బరికించి $ మాన్వతములు 

వీర లవతారపురుషులం 4 చానసీ మది. 3౬౪ 25గ్ర9 

“క, తనసాధ్వి నడిగి యాయమ, మనసుం గనిపెట్టి ,ప్రాక్స్చకమయమున నెపుడో 

వనధిని బ్ర భానతీర్థం,బునం బడి మృతుండైన తనదుశపు త్రుని శిళువున్. 3౭ 

క. కొనితెచ్చి దతీణగ నిమ్మని కోరెను, గోర్కిదాని 4 నప్పుడె తీర్చం 

గను దలంచి యశ్షై యొసంగుద్రుమని వనివిని సత్వరమ మశవోరథవర్యుల్ . 3 ౭6 

చ. అనుపమవి క్ర మాధ్యులయి $ యద్భుత తేజులునైన సోదరుల్ 
చనిచని యా ప్రభాస మనుీసాధుసరస్సును గాంచి యబ్దివే 

లను వసీయిం'వి శెట్టికృతు$లం బౌనరింపంగం బోలునంచు నె 

మృనముల నెంచుచులా తణము 1 వమాన్యతముల్ చను చెంచి రం చెదన్. 3౮ 

చ. తలంచి మవోబ్లి వూజకయి 4 తాం దగువ స్తువు లఫ్హు గొంచు వే 

వెలువడి శాస్త్రయు_క్షమగు $ వృ_త్తమునం దమిం బూజచేస్కె నా 

te oe py క్ గతిని 
సమ్మర్యశ్ర్య వళి సమవార్థ వే మృశం భాలంవ్రథాసె వనరయాంబభూవ” అనిమూల ము 
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జలరుహ నే త్రుం డాద్భతిని $ సాగర! తావకతుంగభంగరా 

సుల ల్ పాయింవంగాం బడిన 4 నూనుడు బాలుడు నీజలంబులన్. 3౮౪2568 

క. కలం చౌతండు గురువు త్రుం, డలఘుగతి౯ చెచ్చియిమ్మ + యాతని నన నా 
జలరాశి వల ౩; చేవా![ో, ఖలపహారణా! వి సృతేనయు స్ట గృ,హాయింపను జూ! ౨౯ 

నీ. పంచజనుండు నాఠబరంగు దైత్యుంయ హరియించె నాయసురేంద్రురడజెట్టు లేని 
నాక సాధ్యుండు జలాంతేరమునం దిరుగుచు శంఖరూవము దాల్చి 4 సాధు బాధ 

కుండయి యుండును; వాంటజె $ గురువ్నత్తుని హరించె వానిసాధింవంగా లేను నేను; 

ననుటయు సర్వలో$ కాధీళ్వరుండు కృషం డప్పుడే సలిలంబులందుం జొచ్చి 

లే. వాని వధియించి యుదరంబుశలోన గురుకు 
మారు: గనలేక; శీవారి $ భూరిదనుజు 

నంగమునం బుట్టినట్టి మవహార్షళంఖ 
మును దమిం చాంచజన్యంబుం $ గొనియెం బిదప. 6౧౪ 2565 

_ మ. బలదేనుండును వెంటరా నరదముం + (బావించి యావమ్య్యూళ క్రి 

ముల బోయెక యము వ్రీతికిం దగినదై | పాల్పారు నవ్చ త్స తనం 

బు లలిం జూ చెడు కాంత |! సంయమని నాం బూర్వర్య మెంతో జగం 

బుల విఖ్యాతిని గాంచియుండు నదియుం $ బుణ్వాత్మ లభ వింబుగన్ =, 69౨ 2566 

చ. ఇరువురు సోదరుల్ దరము $ లేజ్తెజ నొ తలం దన నృహోస్వనం 
బరుదగం గర్హరంధ్ర ములీయందుం బొరళ వడి లేచి దుర్దనో 
త్క_రముల ఫశ చేయు గంరుధర్మ్మ యుతుండు యముండు భ_క్తిచే 

నరిగి సపర్ళ చేసె మహిశమాథఢ్యుల శకెంతయు నాదరయునన్ ౮౩3 _. 2567 

మ. వినయం బొప్పంగం బల్కె ను త్రమవిధికా $ విశ్వంబునంగటబ్దు భూ 
తనికాయాళయ వాసుం గృష్షుం గని 'రయూదైవంబ లీలార్థమై 
మనుజా కారము గాంచి నట్టివరమాళత్తా! విష్టువా! నే నన 

ర్పను యోగ్యంబగు కార్య మేది గలదో $ 'హెలింవు మాజ్ఞ క్ దయన్. రర 

చ. ఇరువురు మారు వచ్చుటయొ $ యెంతయు నాదగు? భాగ్యమే కదా! 
తరంగ ననుజ్ఞ యిమ్మనినం +) దామరసాత్సుండు వల్కె సీభటో 
త్క_ర మొగి ప్టీయకర, సము దాయనిబంధనుం డైనయట్టి మా 
గురుసుతుం దెచ్చె నిచ్చటికి 1 గ్బ్బున నాతని. 6 బేరం? బంప్రుమూ, రర 2569 

తే. ఓమవోరాజ ! నాయాజ్ఞ % నూని వాని 
దెచ్చి యిమృట్టి పనిచేతం + బొచ్చె మేమి 
కలుగంగాయబోదు నీకని 4 పలుక యముడు 

కృష్ణు నానతి శిరమున 1 నిడికొని వడి. ౮౫ 2570 
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ఉ. బాలుని దెచ్చి యూయ యదూపాలురు వారలు వాని గొంచు నా 

బాలునికోసమే మనము 1 పల్లటిలంగను వెచి యున్న స 

చ్చిలుని దేశికుం గనంగం $ చేరి తదీయగృవాంబుం బుత్రునీ 

వెళ గొనం గదే యనుచు 4 వేడ్క. నొసంగి యెసంగుభ కిచన్. ర౬ 2571 

ఉ. ఇంశను గోరంగాం దగిన 4 చేదియొ యాజ్ఞ యొసంగుం డన్న నే 

శొంకయు లేక యిట్టులను $ సాధువులై తగువత్సలార! య్ 

యంకిలిలేక నాకుం దగోనట్లుగ దతీణ నిచ్చినారుగా 

యింకం గొఅంతయుండందగు 1 సీష్పిత ముండునె సుంతయేనియున్? vey 

క. మిముంబోలు శిష్యులకు నే నమరితింగద గురువుగాంగ 1 నట్టియెడల నే (కిన్. 

మి మిగులు వాంఛితములు? ప్రొర్యము పాంగంయగ నుండు మిగ 4 లరుగుండు వురి 

తే, పరమపావనమగుకీ రి 4 పరంగచుండుం 
గాత! ఛందస్పులును మోకు $ నీతజిం బర 

మందు సఫ లంబులౌెౌ౭యగాక $ యనుచు మిగుల 

ననుమతించిన గురునాజ్ఞ * నంది వారు. 'ర౮ా 257/4 

చ. అనిలజవంబు మించెడు శగతాంగమునెక్కి_ తదీయరావ మా 
ఘుననినదంబుమోణుంగ నికావముముదంబున న్వీయమౌ పురం 

"బున కరు బెంచి; రంతం గడుతబొంగుచుం బౌరులు రామేేశవుల్ 

దినములు వెక్కు_ కన్సడమిం 4 దృ_ప్తిగం గాంచిరి మించి రెంతయున్. ర౯ 

ఆ. ధనముపోయి మరలం గనంబడినట్టి వమూనవులపోల్కి తమమోనంబులందుం 

గలుగు సంతసంబు $ వెలయంగా వానెంతొ, తృ_ప్తింగనిరి సహజు 1 లిర్వురంగని. 

eT nm 

నలువదాజవయ థ్యాయ ము, 

శ్రి ఊద్ధవుని శ్రీ కృష్ణుండు వ్రేవల్లియకుం బనుచుట. అఆ 

చ. హరి యొకనాయడు నృష్టికులీజాగ ణియై తగి మంత్రళక్తిచే 
ధరణిం బ్రసీద్ధింగాంచి సఖ$తల్ల జుంయై. సురరాజబేశికు౯ 
గురువ్రుగం గొల్చి విద్యలను $ గోవిదుంై. మతిమంతులందు ను 
ర్వరను వరిష్టండ్రైయలరు 4 వానిని భక్తుని నుద్ధవుం ద్వరన్ ౧ 2577 

స్స్ ఏకాంతభ కుం డం చెటీంయగి పిల్వంగంబంచి తాను బ్రువన్నుల $ దైనయాంి 

తతిని బోందోలంగం 5 దగుస్వభావము గలవాండౌట నొకచోట 1 భవ్యకరము 

నుద్ధవుకరమున $ నొక్కటం గీలించి వలిశె నిట్లని, సౌమ్య! ౪ వరమపావ 
నాత్మ కా! యుద్ధవా! $ యరుగుము వ్రజమున కందునున్నట్టి నాశయనుంగుందప్లీ 

ష్ 

లే, దండు, లకు బ్రతి గప్టేంపు 1 తరుణులందు? 

ఛాం-భాగ ర్రిరి 
లో 
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గలరు మద్విరహంబునం 4 గాని చెందు 

వారు; వారికి నావల్కు + వాక్కుల విని 

వించి యాధిని దొలలింపు + మంచితముగ. 3 2578 

నన్నె మనంబులకా నిలిపి $ నాకొజశే పతివుత్తముఖ్యులం 
గృన్నన సంత్యజించి యసుకకాండము నేనె 'ముటంచుం జక్కంంగా 

న్ నెన్ను చుం బ్ర, వీ తిపాత్రు, డన $ నేనె యటంచును నిశ్చయించి నా 

మన్న నశే జగత్సేహజ] మానితధథర్త ములం ద్యజించుచున్. ౮ 25741 

వారలున్నారు సుమి యట్టవారి నేను 

“రుణ భరియింతు; సన్మిత్రే శగణమునందుం 

బ్రీయతము(డనై న నేను వాీరికి నదెంత 
దవ్వునందున్న గోకులోతరుణు లెల్ల. 5౪ 2590 

క్ర, 

చ. 

క 

మనసులు పల్ల వింస బహుమానము మలింగ నన్నే సంతతం 

బును స్మ రియించుచు౯ విరహాముకా భఖ రియింవంగ రామి నెవ్షగం 

గని పరిమోహితాత్య లయి 4 క మ్రక శేబర థర్శ ముల్ తమం 

తన సొగియంగ. నుందు రిది $ ధక మెకా సుమనోజనాలికిన్! ౫ 2581 

మరల జవంబ వత్తునని $ మానినులకా ముదయమొందం జేసి య 

వ్వూరమును వీడివచ్చునెడం $ బొంకముగా వచియించి నట్టి యా 
దరవాచనాళ నమ్మి సతీతంబు మదాత్మికలౌట నెభ్లొ ని 

ర్భరబవాుకృచ్చ్రసంతతుల $ పాలయి తాల్వురు ప్రాణముల్ నఖా! ౬ 2552 

మితిలేని వగల నెట్లో, బృతుకుదు రని యిట్లు ప్రభువు 4 పల్కిన న్నాశ్రీ 
వతినం దేశము గైకొని, శతాంగ మపుడెక్కి_ మంద 1 చక్కటి కరిగాన్. ౭ 

అరుణగభ_స్టిమాలి యహరాంబుధిం గ్రుంశెడువేళ నెంతయు౯ 
నీరులకుం చావలం బగుచుం ? జెల్వగు నందునిమందం జేరె న 

_తృరుణమునం దె ఛేనుసముదాయముపల్లీయం జేరుచుంజెం ద 
త్టరఖుర రేణువుల్ రథము 4 గవ్వుటం దోయకయుండె నద్దియున్. ౮ 2594 

'కామవికారంబుం + గాంచిన గోనులకయి మ _తృవృషభముల్ 1 కడలి వెనయ 
'. లాడుచుండిన ధ్వనుల్ $గగూడ నినంబడుచుండెను; బొదుగుల 1 యుగుభరమున 

దవ్వున నున్న వోత్సముల వెంటం "బాలు భేనువుల్ సొంపు నెంతేని గూర్చు 
చుండె నట్టిటు గంతు 1 లొవ్పవై చుచునున్న తెల్లని శ్రేవులతీ ర బెంతొ 

. వింతగార్పుచుండె; $ వీడకుండలగం గట్ట, యున్న దూడ లెంత? యొవ్వులలుగం 
. జేయుచుండ్కా మజియు 4 నాయెడం చాలను, బిదుకు వేళ గాన 1 వెగిరపడి. గ్ 

Fw: x “యేత్య క్త క్ర లోకధర్హాళ్ళమద స్టే తాక బిభర్మ , లీవామ్” ఆని మూలము. 



- ఈ౬.] దళమస్క 0ంథ ము. 299 

క. విడువుంయు దూడల నిప్పుడె విడువకుం డవ్వాని నిటకు $ వే తోడని యి 
వ్వుజె రావల దను బెడిదపు, నుడులను గోకులము తనరె1 నూత్నమహములన్. 

క. బాలకుల వేణుగానము, చే లలితం బై. ముదంబు6 1 జేకూర్పుచు నా 

లీలామ ర్టులనై. తగు, శేళుల శుభమిచ్చువానిం $4 గీ ర్హించు జనుల్. ౧౦౪ 

క. సొగసగుభూవణముల నింపుగ నీంగారించుకొన్న + ఫూంబోయడులు గో 

వగణంబు నిండియుండయగం దగియుంజెను జూడ నసీరికిం4$ చావల మగుచుళా. ౧౧ 

సీ. అగ్ని భాస్క_రులయు $ నతిథిగోవిప్రావళులయును బితృబేవతలయు నర్చ 
నల సుందరములగు 4 లలితగోపాలక మందిరంబులు దీహీమాలికలును 

ధూవముల్ మాల్యత$తుల్ చూడం జూడంగ నెంతయు మదికిని 4 సంతసంబు6 

గలుగ జేయుచునుండా $ నలుదిక్కులం బూచియున్న యా రామముల్ సన్ను 

ఆ. దగియె యుండె నందు$సొగనగుపకులు, భ్రమరములు నొనర్చుగభవ్యరవము[తింప 
లలముకొనుచునుండె ? నాస్థలముం గన నుద్ధవుని పహృదబ్ద మొ ప్పెందృ_ప్పి.౧౨| 

క. కారండవములు హంసలు, చేరగ నలరా రెడుసరశనిరుహముల చేం 
జారుతరం చై గోకుల, మారార! యనంగ నుండె న_త్తరుణమునన్. ౧౩ 2590 

చ. హరికి ననుంగుమిత్ర మగు $ నట్టి మవోమతి యుద్ధవుం డే 

తరుణమునందు వచ్చుట ముదంబు మెయికా విని “'సందగోవుం డా 

దరమున వాసుబేన్చనిగం $ చాను దలంచుచుం గౌలిలించి వే 

సురుచిరవూజలం దనివీ $ చొక్క_ంగంజెనెను న్యాయరీతిగన్. ౧౮ 2591 

మ. పరమాన్న ౦బు భుజింపంబేసి పిదప౯ా $ భవ్యాసనాసీనుం జై 

యరదం చెంతయు వెగళాం చబొలయు గా తాయాస మల్ల ల్లన౯ 

జరగక శర్మము మేనం బాదుళొనం గృశవ్షస్వామిమిత్రుండు ని ; 
ఫి మోదంబున నుండ నందుండును దాత్సర్థంబు సంధిల్లంగన్. ౧% 2592 

సీ. చరణమ్లు లౌ త్తుచుం బరిచర్య లింకనుగబ్టువానిం వేని శ కరముమోద 

మలర * నిట్లనిప ల్కె స్ట నార్య! మవాోభాగ! కుళలియే శూరుని 1 కూర్చి పట్టి 

మైనట్టివసుదేవుం + డనుంగుమిత్రము నాకు నగు, నాతం డిత్తణీ 1 నఖిలబంధ | 

ము కుండ సుహృదులు 1 మునే కొల్వంగయ గష్టసంతతుల్ ఇ వాయంగ $ శర్శమ 

లే, నాత్మ జాదులంగూడియె 1 యచటనున్న . [లర 

వాయుకద! దుష్ట్రుడే కంసశవసువముతీశుం 

డాతృదోపుంబునక్ పహాతుం $ డయ్యులగా బె! 

సానుచరుండయి యదియె భాశగర్ణిం బనంగ. ౧౬౪ 9598 

చ. అనవరతంబు థర మున + యందె పృవృం్తి చెలంగ సాధుతం 

దన రెడు యాదవాళికి సదా యపకార మె చయ రోయు నా 
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జనపతి మృత్వువుం గనుట $ చాల నదృష్ట మనంగ నొప్పే; 

యను! మదాత్మజుండు హరి + యమథురావురినుండి నెమడిన్. ౧౭4 2694 

క. జననిని సుహృదుల సఖులనుు దనునమ్మిన వ్రజము గోవీతల్ల జుల౯ా ఛే 
నునికరమును బృందావనృమును గోవర్ధన మహీ ధ్ర కమును దలంచునొకో! ౧౮ 

మ, తనవారిలా మము నొక్క_సారి యయినం 4 డాం జూడ గోవిందు డా 
యనుగు౯ బిడ్లడు వచ్చునా యిటకు! నాపై నకొ మనోజ్ఞన్మితం 

బున నొప్పారుచుం జారునాసిక దగం $ బొల్పారునెమ్లైముయి 

క్క_ నిరీతుంతుముగా బె; ; యుద్ధవ! లసత్కంజాకుం. డాకృష్ణుడున్. ౧౯ 2096 

నీ మహితుండౌటను దావోదహనునుండియు వాతవర్ష ౦బునుండియు+భయదుండౌవృ 

పాసురునుండియు $ నహావర్వ్యుండా కాళీయునినుండియుకా దీర్చోననువువడని 

యట్టివై కనంబడు 1 నపమృత్యువులనుంది మముగాపాడా, నాామాధనవుని వి 
చేష్టితంబులం గ్పష్షు ఫన్ సితవిలాసాపాంగవీమణమ్లుల సర్వశసావమేమైన 

తే. హరి మనోహర సుకుమార $ హానీతములను 

భాషితంబులం దలంచిన $ వట్టులందుం 

దక్కు_వను లెవ్వియును దోయ) వరరాసారియె 
యెదుటం గనంబడుచుండు నిం శేమివలుక? ౩ న్లి7 

చ. హరిచరణాంబుజాంకితోములె కడు సాంవునల. గానవచ్చు నా 

సరిదవనీధరోవవన 1 చారుతరస్థల రాజి నింకనుం 
దిరిగిన యాస్థలంబులను శీ దృ_ప్తిగం జూచునెడం దదాత్శతం 
బొరయు మనంబు మాకునబె 9 పో కృతకృత్యత యన్న యుద్ధవా! ౨౨ 2598 

క. మునిపతి గర్టాచార్యుం, డనుమానము నాకు వీడునట్లు వలికిన 
 ట్లనునుగ రాముడు కృష్ణుం, డనూనసుర కార్య నిర్వృ్వహణమునం గడశన్. ౨౩ 

క, థర నవతారము నొందిన, సురో త్తములె యంచు నెంచు4చుం గాలంబు౯ా 
జరపుదు; నుద్ధవ! యౌాస్యోదరు లే సామాన్యులనుచుం $ దలయం జనునే? ౨౩ 

క్ర, కరివరసహా స్ర, బలుండై, ధర నసమానుం డనంగం $ దగుకంసుని ని 
ర్చరళ క్రి కీ నలరు మల్లులం గరివతిని విలాస మొవ్చం 4 గా తణమాత త్రున్ ౨౮ 2601 

తే. వశుగణంబుల నీంగంబు $ పౌరుషమునం 

జంపునట్లు వధించె విగశాలసార 

మగుచుం దాళ త్ర యమితముగం గనంబడుచు 
నున్న యాఘోరచావంబు $ నొకతణమున. ౨౮4 2602 

సీ ఇభరాజ మేలీల 4 నిమచావముం ద్రుంచు నట్లుభజించె; మశవోద్రి నొక్క. 
కరమున నద్భుతశ క్రమ మొప్పంగా నేడుదినములు భరియించె; $ ఛేనుకప్ర ప 
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లంబ బకారిష్టుశలక్ దృణావర్షు ర్తుని మజయుంగప్రన యాయకవమ _ర్హర్థరివుల 

సురదానవులం జెండు శ కూూరుల శృకృష్ణుం డంతే మొందింటె విగీవారమట్టు; 

తే. లనుచుం దలపోనీ తలపోసి $ యాత్మ కృష్ట 

నందుదగిలియ యుండుట 3 యతలిశయ పృ 

మదము పాలయుట సరవశ$తం దగి యశు 

' ఛారలం బల్క_కుండొ న త్తరుణమందు. ౨౭ 26083 

చ, తనయవి చెష్టితంబుల ముదంబున భం ర నుతించుచుండ౯గా 

వినుచు యశో ద న్నహమున $ వింతంగం జన్నులం ౫ బాలుచేవలగా 

గనుంగవ బాప్పముల్ వదలం $ గా మడి నేమియు దోయకుంజె నా 

జనకులు లోకనాథుండగు 1 చక్రిపయింగల 'వ్రైమభారతన్. ౨౮ 2604 

క. వెత నొందుటగని యుద్ధవుం డతిళయమోదధంబు వాంగ $ నవు డిట్టనియకా 

వతి చేహభథారులం బృేవితమున6 గన మిరు శాఘ్యీవృత్తులు సుండీ! ౨౯ 

తే, అఖిలగురుండగు నట్టినా$ రా యణువయి, నింత యనురాగయుతమతు$ లెసంగనుంట 

యబ్బురంబుగ దా[మది యచ్చెరువడ్కౌమానదా!యంచు నందునిశ్రమజీయుయలిె. 

సీ. ఈరామశేళవు $ లిర్వురు జగముల శెల్లనిశ్చయముగ $ నెన్ని చూడం 
గా నిమి త్తం బుపోదానంబు నగుదురు; పురుష వ్ర థానుల౯ $ భూరికీర్పి 

నందియుందురు; మణీ $ యాత్తసృష్టంబులె భూతవారమునందు $ నాతతగతిం 

జొచ్చి నానా భీద$శో నీతులను జీవులకు నియామకులయి $4 సకలవిషయ 

ఆ, ముల ననాదు లగుచుగదలపోయ యంగా సర్వ; కార ణాత్తు లగుచు 1 (్రాలుచుం ద్ర దు 

' ప్రాాణపంచకంబు $ పాయు నప్పుడు వీర్కి వయిని చావనమతి 1 భ_క్టియలర. 8౧ 

క. ఒకనిముసమైన సుంతయు, వికలత గనకుండ నిల్చు? వెరవు గలిగిన౯ 

సకల స్వకర్మ వాసన, లాకటకా విడిపోవ మృర్త్యుం 5 డురువ్రబ్యుండు నై. 3౧౪ 

ర్ పరిశుద్ధస_త్త్వమూ_ర్రిత, త్వర గా నలవడ6ంగ౦ దాను 1 బ్రహామయుండైై 

వరమగతిం బ్రావించును, దరమే తత్పుణ్య మెన్న $ థాతకువై నన్. 3౨ 2609 

ర సకలాత్మ మాతు వగుచుకొ సకలమునకుం గారణ మనధథజొావలీ మనుజవవా 

ర్సికలితుంతై తన రా రెడు సక లేళ్వరునందు మీరు $ సద్భావంబున్. ౩3౨4 2610 | 
* “ఏతెాహివిశ్వస్థచ బీజయోనీ రామోముకుంద పురుషకివ్రథానంి” అని నూలము. “ఆం 

శాంళినోరభిన్న త్వా '్యేనరా మేణస మాకరూపో యోముకుంద స్తావేతె రొమకృష్ణాభిధతయా- వృథ క 

యాదృశ్యమానా వేవచవిశ్వస్య. చశారాదవతారాదీనామపి బీజయోనీధ్వాపపినిమిత్తో పాదాన రూపౌ. 

నిశ్వస్యర శ త్ర (దూపళయానామ్నాపి పురుషః [వ వ,ధానమితి విఖ్యాతావిమా వేవ. త చేతద్గ్ల ద్దయ రామకృష్ణ 

"పీణపురాణావ నాదిసిద్ధె సంత" భూతేషు జీ వేష్వన్వియ త త్సదుపాధా వంతర్యామిరూ 1 ఎణాను 

Moa జ్ఞానచాద్వమళ్ఞానమావర్య బి బ్రవ్వాణోవ్యశా తే” అని వంశీధరి. 
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క. ఉనిచితిరిగా మహాత్ర! కనుక నిశా మోకుం బచేయలగాందగ వనిమే 

దిని గలదె యేదియైనకా, వనజాతుం డచ్యుతుండు $ నృజమును గనంగన్. 33 

మ. అరు దెంచుం ద్వరంగాం బరాత్పరుండు తన్నర్థిం గనం గోరియే 
ధర వంర్తిల్లెడు తప్లదండ్రు, లకు మోదం చెంతయుంగూర్చు దు 

ష్టరతు౯ సాత్వతవై రిం సుని మవ" 'ర్యాఢ్యు రంగ స్థల౯ 

బొరివుచ్చెంగద్ యప్పు డేమనియె నీప్వోల్కి_ం౦ చొనర్చురజు(డీ! 3vy 2612 

ఉ. ఇంచుక యని యానుడుల 4 నెమజుం డంచుం దలంపుండీ మడి; 

సంచిత భాగ్యయు క్షు కులరు 1 స్వాంతమునం దిసుముంతయెని మో 

రుంచంగరాదు చింతను; మీహోద్ధతసూదను శ్రి నీ హరికా ద్వగం 

గాంచంగలారు కృష్ణుని యఖండమహా తత్త్వము చొవ్చ శక మే? 3౫ 2618 

శా, భూత (వాతహృదంతరంబుల సమిశత్పూగంబునం దగ్ని య 

కె తా నుండు మధించినంత ననలుం 1 డేరీతి దారూలితుం 

డై తన్ను ంగనంజేయు భ కులకు నాశయ బ్లాతుశుక౯ా 'హృద్దకుం 

డౌ తన్నుం గనంజేయు నట్టులె యటం $ " చాత్తం దలంపందగున్. 3౬ 2614 

గా, ఏనం బ్ర తికిం బాతు లిన వసుదేగవాదుల్ తనుం య. 

దా నహ్వ్పోల్కిని వానల ల౯ా విడిచి యాశధన్యుండు రానోపు 

చోనందా! తలపోయుద్యో, హరికి లేేదొక్కీ_ంతయే హ్. 

నే నంచొప్పు మమత్వ మట్లగుటచే 1 న్నిద్ధుండు లేం డొక్కయన్ . 3౬4 2615 

నీ, అ ప్రియుండును ను_త్తమాధమసములును బరకీయుం డాత్మీయుం 1 డరనీచూడం 
దల్గ్ దండ్రులు కళత్రములు పుత్రాదులు జన్మ చేవాములు స్రేచందమునను 

కుందు గర్భము 1 ఫోలేకుండు; మెటిసదసని, శ్, యోనుల + సంభవించు 

సాధురతుణమును + జక్క నొనర్చంగం గీ ష్" 'ర్ణమున నాహారియును సత్త్వ 

ఆ. రజసులు తమమనెడు $ వ్రకృతి గుణంబుల, నిక్ణణుందు నయ్యు $ నెట్ ధరించి 

సర్లపాలనముల + సంహరణంబును, చేయుచుండు నవ్వి $ చెంద వతని. 3౯౮ 

వ, ఆమవాత్తుండు గుణాతీతుం డనియెటుంగవలయు. వానితోం దాను శీ డించు 

చున్న వానికి భోంబడియుండు వా(డుకాడు. దృష్టి భ మించునవుడు భూమి 

యెల్లం దిరుగుచున్న యట్లు తోంచుచందంబునం జిత్తము కార్యజూలముల 

నొనర్చుచుండ దానియం దాత్యాథా థ్యాసమునం జెనీ యాత్మ యందు గ _ర్హృత్య్టు 

మారోవింపంబడును. భగవంతుం డగునా శ్రీహరి వింయిర్వురకు మాత్ర, చే 

సూనునివలెం ట్రీతిభాజనంబుగాండు, తుదకు నాత్మ జునివలె నుండు. 

ఎల్లరకు నాహర్ తల్దియుం దం్రియు. నీశ్వరుండు నగునని యొజుంగం 
దగు, చూచినదియు విన్నదియు భూతము భ విహ్యిదష_ర్హమానంబులు స్థావర 
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జంగమములును, మహత్తు, నల్పంబును నగు నేవస్తువైన విష్థుమయంబే 
యగుంగాని తద్భిన్నంబుగాదు. ఆయీళ్వరుంటో వరమార్థభూతుం డగు. ౮3 

క. సరసిజనేత్రుని యనుచర, వరుండగు నుద్ధవుడు గోవ 4 వర్యుయ నందుం 

డురుతరవెహాదంబు తేగం, బరస్పరము స్వేచ్చమిఅ $ భాషింపంగకా. ఈ 342618 

క. ఆమాటలసందడిని దః యామయుం౭ గడ చెను ద్రైఖభాత 9 మగుటయుం దర గో 

వీమణులు తేచి దీపు సోమము వెలుంగంగం జేయుశచును బూన్మి_ మెయిన్. 

నీ, చేహళ ప్రముఖ మంీడిరభాగముల నెల్ల గంఛధాదికములం జక్కంగ నలంక 

రించి యవ్వల దధి $ నంచితగతిం జిల్క_ మొదలిడి; రాగొల్లోముద్దియలును 

దీవకాంతులచేం గశలాపరత్నంబులు తళతళ మనుచు నెరతయు వెలుంగ( 

గవ్వపుంద్రా దాళ్లను 1 గడువడి లాగుటం గరకంకణంబులు 4 కమ్రువోర 

ఆ, ములు నితంబములును 4 లలిత వడ గో జముల్, రత్న వారములును ‘$ రవళిమించు 

నటు చలించుచుండ 4 హారికుండలకాంతుు లమల గండములను 4 నావరింవ. 

చ. సురుచిరకుంకువుంబునను $ జొక్కపుషమోములు ర _క్షవర్ల తం 

బరంగుచు నీటుగుల్కు_ గనుఫవండున్రు చేయుచునుండి; వేడ్కన 

త్తరుణమునందు ఫుల్లనీత తామర సామయుని సాధులీలలకా 
బరవశోచి తృముల్ తనరం 4 బాడంగ నాధ్వని ముక్తై నభ్యమున్ . vty 2602] 

చ, అనుపవవమకంఠనాద మది $ యాద ధిమంథ నచారునిస్వనం 

బన బరిని శి, తం బగుచుం 4 బొల్పుగ దిక్కుల నావరించి యం 

దునుగల యాసయమంగళముం గ దోడనె వాపుచు నంబరంబు నొం 

చెను; భగవంతులైై న 'ఖరదిధితి తూర్పున దోంచె నంతటన్. ౮౬ 2122 

ఉ. మందవనించు సుందరులు 1 మన్న నతోయగ దార్గరనీమయం 

దందముగా సువర్ణమయామై తగున్యందన మొక్క 6 డుండంగాం 

బొందుగం గాంచి చానిదగుకపాంకము వెడ్క జనింపంజేయ నీ 

స్యందన మేరిదో యనుచు $ సందియ మంతటం దానె తోంచుటన్. ర౭ 2623 

మ. కమలాతుండగు కృష్ణు భోజన్ఫవు కాంగ$తల్ తీర్చంగా వచ్చి కా 

రము పండించు నుపాయముం చెలియువాగేడై యుంటిం దో క్కౌొ.ంచు6 బో 

యె మవాభాగుండు కంసవమిత్రు,. డపుం డెంగే వీ నీతి నక్రూరుండీ 

సమయంబందున వచ్చినాండొ గ్షురలక 4 సాధింప సోనీ కారస్టమున్. ర౮ 2624 

* సీ కంసునింజంపిం"దెం 4 గృమ్మణ రానేల? యధివతి మృతుండైన $ నతనికింళం [వులం 
బరలోకకార్యా€ $ వరస 6 చేయంగ నెంచి మనలందోడొ-నిపోయి 4 మనతను 

గలమాంసఖండముల్ $ కడంగి పిండములుగనొనరించి ర _క్తంబుం 3 గని తిలొద 
ల ear ఎలో wom 

* “కింసాధయిస్యు త్యస్యాభి ర్భర్తుః డ్రేకస్య నిష్క్ఫుతిం” అని మూలము, 
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తే, 

మ, 

ci 

న్నీ శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము (అ, 

కముల నీయ మేమి 1 కార్యమో యొనరింప వచ్చినాండో యని] వామనేత్ర 

లొండొరులతోడం బలుకుచు 4 నుండ నుద్ధ 

నుండును గాల్యకృత్యుంబుల $ నడపి యల్ల 

గొల్ల చేడియ లొక్క_ట 1 నుల్లములను 

వగను బలుకుచునుండంగ 4 వచ్చె నటకు. ర౯ 2625 
అ 

నలువదియేడవయ థ్యాయ ము. 

థి. గోపిక లుద్ధవునింగాంచి తమలో మాటలాడుకొనుట. థయా- 

అరుదేరం గని గొల్ల చేడియలు నవ్యాంభో జషృత్రాతు సుం 

దరవీతాంబరు జానునుల్ తగులు దోోర్టండంబు లొప్పారుం బు 

ష్కరమాలాధరుండై ముఖాంబుజము తేగజస్సారమై చెల్వుగు 
ల్క_ రమానాథుని నేవకుం డగుచు నిక్క_ం బట్టులే యొప్పుచున్. ౧ 2626 

| అనుపషమరత్న నిర్మితము $ లె తగు కుండలముల్ ధరించి యిం 

పను గనంబేయు దర్శనము శ భూరితరంబయి యొప్పనున్న య 

వ్వనజద౪₹"యునువకుని $ బాగుగం గాంచి మహోత్సవంబునుం 

గని అెలినవ్వు లాన్యములం $ గృందుగం జిందులు త్రోక్కూచుండంగన్ . ౨ 2627 

ఉ త్తమన్లోకుండై. యొప్పుోచున్న కృష్ణు, పాదవంకజయుగళంబు 1 శ్రీదముం దమి 

నాశ్రయించిన యుద్ధవు 1 నాదరమునం గని వచించిరి యనో్యోన్య $ మనెడుగతిని. 

. అరరే! సుందర వేషుండై. కనయబడు౯ $ వోర్యచ్యుత ప్రీతికృ 
ద్వర వేష ప్రీయ భూషణంబులను దాశభాసనిల్లుదున్నాండు సుం 

దరులారా! యితే డెవ్షండో యిచటి కస్థానీయనర్యంబు నుం 

డి రహిక౯ా వచ్చినవాండొ యెవ్య రనువక్ $ "నేం డిచ్చటం జేశెనో. ౨4 2629 

అనుచు నొండొరులతో 1 నాదృతిం బలుకుచు నాయుద్ధవ్రనిచుట్టు + నాయువిదలు 

నిలిచిరి: మందాతశలలీతవా నేత్సణ వ్రీయభామణంబుల $ నయముమిోాణి 

సత్క_రించిరి రహుస్యమున నాసనవరమందుం గూూర్చుండిననీయతనిం గృఫ్మ 

పరమాత్మ దూతగా 4 భావించి ప్రణమిల్లి వినయంబునం బల్క్, శ రనఘ! నీవు 

యదుపతి ప్రి యభృత్యుడ $ వం వెజుంగుదు 

మిటకు హరి వంవంగాం దమి 4 నేగుబెంచి 

తి వనియిటుంగుదు, మాహంరి $ తెలియంగోరి 

తేల్లిద డు ల కుశ లంబు6 $ దగినరితి. ౮౪ 2630 

జనకులకుం బ్రియముచేయం,గను గోరియ నిన్నుయబంపెం 1 గాని వృజమునకా 

మనసున స్మరింపలాం దగు, పని చేట్ొకం డతని కున్న పద్ధతి మాకున్. ఈ 2681 



ఈ౭.] దశమస్క 0ధ ము. 805 

చ. మనసులం దోయకున్న యది $ మానధనా! యది యేటి కందువో 

విను మునికై న బంధుజనబృందముసక్టుల న్నహబంధ "మొ 

య్యున విడనాడ ళక్య్రమగు $ నట్టిది కాదుకదా; తలంపవం ద 

క్కి.న జనులందు నెయ్య మనం 9 గేవల మర్ధకృతం చె యాయిమిోా! ౫ 2682 

క, అఇదికారణముగ నుద్ధవ!, యది యాకార్యుంబుతీజ $ నవ్వలం గన్న 

ట్రదు పురుషులు కార్యార్థము, ముదితేలవై నునుచు ప్రీ తీపోలిక మజీయున్ . 

క. సురుచిర సుమనస్సులమై, ద్విరేఫములు నిల్చు ప్రీ తిక తెలుగున నుండుకా 

బరికింవ నద్ది గావున, వరమతు లడ్డానిం గోనరు 9 వాస్తవ మనుచున్, ౬ 2684 

మ. ధనహీను౯ వెలయాండ్ర్రు, పాలనమునక $ దతుండుకానట్టి భూ 

వుని మ'ర్త్ఫుల్ చదువెల్ల నేర్చి వెనుకళా 5 బూజ్యాత్తు నాచార్యు శీ 

వమ్యనికాయంబులు, చక్క దహీణలనీశీయ౯ా లేనియాజ్యాకా జవం 

బున బుతిషక్కు_లు, నిషృలావనిరుహం4బు౯ బథశ్నీసంఘుంబులున్. ౭ 26835 

చ. అతిథులు భో జనాంతమున 4 నన్న మువెట్టిన వారియిండ్ల, నా 

వితమున దగ్ధ కాననము స వే మృగపంక్తులు, తృప్తి నొందశే 

రతమును గోరుచుండెడు పార పృమదక౯ సుఖశేళిం చేలి యా 

దృతి వడి జారుడుకా వదలు 1 కొన్న జగంబున నున్న దే కదా?. ౮ 2636 

'చ.'వారిప్రియదూత యుద్ధవుం డహంకృతిదూరుడు మందంజేర నా 

తరుణులు సర్వకాలమును 1 దత్సర మేశ్వరునం దె హృత్క_ శే 

బరముల వాక్కులకొ బరలణగుశభంగి నొనర్చినవారలౌట నా 

దరమునం గృష్షునే సృృతిపోథంబున నిల్పినవార లౌటచేన్. ౯ 2637 

ఆ, బ్రితరలౌకికముల 1 నెల్లను వదలి శై ,శోరబాల్యదశల 1 సారసాముం 

డొనరిచిన మనో హరోరుకృత్యంబులం దలంచి తలంచి పాడు + చెలమిమిగుల. 

ర త్రవల విడనాడి మమత. బ్రై,లవీంచుచుల్ నిప్పి శేపోలాసము లేకే 

నృపతిదగు మంద నందొక, చవలేతణ తనమనమునం 1 ఇ, క్కి దలంచుచున్, ౧౦ 

క. హరిసంగమమును సోరుచుం దరుణంబున నందు షట్ప్కదంబు కనబడక 

బరికించి మనోహారుండగు, హరిపంపిన దూతగాంగ 1 నాత్మం దలంచుచున్. ౧౧ 

క. ఆనెవమున నాయుద్గవు, మానసమున కాత నున్న + మంజులభావం 
థి డా 

బే నెటి(ం దగులం దగు నని, తా నెన్ను చు నిట్టులనియెం 1 దత్పరత తగన్. ౧౧ 

ఉ. ఓమధుపా! తలంపంగితవో త్తమబంధువ వీవు మాసప 

త్నీ మది రేక ణాకుచయు$తిస్క్సుటపీడితపుప్పవోరస 

కామితకుంకుమాంకితము $ లై తగు మోసల నస్మదంఘ్రులక్ 
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గోముగ ముట్టకుండు మిం 3 గోరకుమా నతిఫూర్వకంబుగన్ . ౧౧4 26042 

చ. విను మొకమాట యమ్షధువ 1 వీరుడు శ్రీమథు రాపురిస్థ మా 

నినుల పృసాదమే సతము 1 నెమ్మి వహించును గాక మాదయకా 

గన ఫలమేమి యాతేనికిం $ గల్లును యాదవులున్న 'యోలగం 

బున బరిహాసపాత్ర, మగుం 4 బో హరినెయ్యము మాటలేటికిన్, ౧౨ 26048 

చ, అతనికి దూత వీవె తగ్యదయ్య యొనర్చె నదేటికడు మీ 

కతం డిటు లేవగింపం గత + మారయ గన్పడ దందువేమొ? లో 

కతతుల మోహనంబు గనథగా నొనరించు రసాక రాధరా 

మృత మొకసారి గోల దమినిచ్చి త్యజించె నతండు మ మైగిన్. ౧౨౪ 2644 

ఉ. తేనియణీల్సి పుష్పవితోతి౯ విడనాజెడు నిన్నుంబోలె దు 

'రానుండు వాండు; నీ వతనిమాడ్కి_6 జెలం7గద, విట్ట్రమీాయడక౯ 

గానంబడు౯ సమానత; యిగీకం చెలిసెలా దగుకారణం బయో! 

వాని. గృపావిహినుండని $ ఛావనచేయంగ నేర కాదృతిన్ . ౧౩ 2645 

చ, హరిచరణారవిందముల + నారమ యొవ్విధిం నొల్పుచున్న దో 

సరసము లట్లుతోంయ హరిచక్కనిమాటలు బూటకంబువై. 
వరణ నటంచు నెన్న కవి $ సాంతము వొంగిల బేలుపోయి వ 

త్పరసిరహమ్దులం గొలువ $ జాలినదే సిరియెంత వెళ్ణిదో. ౧౩ 2646 

ఉ. మేమన లక్షివోలె గతకమేధల మెట్లునుగాము గాననే 

యామెయిం జేరియుండ మని + యాత్మం దలంవుము; షట్పదో_త్సమా! 
-థామవిపీనత౯ వని సుతంబు చరించెడు నస్మద్యగమం 

దేమి తలంచి పాజెదవొ $ యివ్విధి నాయదునాథుచర్యలన్. ౧౩౪ 2647 

క. పలుసారు లనుభవించితి, మల ' కృష్ణుని చేస్ట్ర లవి శ యగు. (భ్రాచీనం 

బులు మాకు వానినేటిక్తి సలీలగాం బాడెదవాొకొ $ చాలుం జాలున్, ౧౪ 

క. దీన న్నీ కేమియు ఫల, మోనెలవున గ బ్రంబోదు + కృష్ణుని మది కిం 

తేని ప్రియంబును గూశ్చెడు, మానినులకడక౯ా దదీయశమంజులచర్యల్. ౧౪ 

మ. హారికిం గరార్పుసరోజ నే త్రలు తదిశయానూనకల్యాణ సా 

-'గరసం శ్లేపవి ఖండితాత్మకుచసంగ కాంతా ర్రలై యుంట నా 
దర 'మొప్పారల్ నీవు కోరినదియుం + దా రేయ నంగీకరిం 
తురుపో రుంకృతు లీయెడ౯ వలదు ధూ ర్తుంజే నినుం బంపుటన్. ౧౪ 

చ. అనకుండు మోరలీట్టు తగశవా మదింగ ఖైడు వాంఛందీర్చ న 

న్ననిపె నతంజె యందువాకొ $ యారయంగా సురలోకమందు మే 

దినిని రసాతలంబునను $ (క్రీనముణు లెందటు మించియుందు ధా 



ఈజీ.) 

వనితలలోన శ్రీవిభుని ౪ వ్యాజమనోహర సుస్తీతంబునున్. ౧౮౪ 2651 

. లలిత భ్రూలతికావి చాలనముల౯ా $ లతుంచి యేనారియై 

న లలికా లోంబడకుండు నే రమయు విన్నాణంపునవ్వుక్ మహో 

జ్ఞ ్టలతద్భూలతి కావిజ్బంభ ముల నె $ వాంఛించి తద్దివ్వువ 

న్న లళినద్వంద్య్వరజంబుం గొల్బెడి నియోన్నక మే మన౯ లెక్క_యె. ౧౫ 2652 

. మే మన నవ్విధి 4 గా మోసపోయెడువారముగా మదేభంగినైన 
దీనులవిషయమంయదూనినకృవ గలవా రు_త్తమన్ల్ కళభూరికీర్పి 
బడయ నర్హ్హ లెయని $ వలుకుమూ మథుకర ! తలవయి నిడినపాశదమును దీయు 

మింకను దీయకయే యున్నకత మేమి? యమ్లుకుందునినుండి స్ట యభ్యనించి 

. నట్టిదయి తగునీదు దెత్యంపుముద్దు 

పలుకు లికం జూలుం _్రార్థించుభ ంగియందు 

జాణ వనవచ్చు నీవు మాోోసముఖమందుం 

బలుకం దలంచిన బెటుంగనదుం 4 బలుకులేల?. ౧౫ 26098 

. హరివలె నమ్మరాదు నిను $ నైన మధువ్రత! శ్రశుం 'జేమిత 

ప్పరసి యొనర్చె నందువా? తఫదర్థ మె సంతతిం శ్రాణనాథుని౯ 

నిరవమపుణ్యలోకముల $ నిచ్చలు వోవిడి నమియున్న యీ 

తరుణుల మ 'మైగి౯ విడిచెంఫ ద ప్పిశ నెయ్యదియుండుం జెపుమా?. ౧౬ 

క. కరుణాహీనుడు కావున సరియని యీసంధియేల? + చంచలచిత్తుం [లనన్, 

చ, 

డరయంగ సంధికి యోంగ్యుండె!, హారియుం గ్రూరుండె యనుట $ న్యాయ మెటు 

వనచరనాథుండై యలరుశవాలిని మోసమువేత లుబ్ధకుం 

డనందగి చంపె వ్యాధులు మీవాటవి మాంసమునందు నాళ చ 

“తనె మృగవం_క్రిం జెందుదురు 1 ధర్మమువారిది వూనియే వధిం 

చినయటు కానరాదు కృవ $ చి త్తమునం బొడనూవమిం గదా?. ౧౬4 2666 

. తరుణికి లొంగిపోయి యొకశతన్వి వుదిం దనుంగోరి వచ్చిన౯ 

బురుషవ రేణ్యుండై తగియుం బొలదిదంచుం దలంవశెంతయు౯ా 

ద్వరపడియే విరూవయగుభంగి నొన ర్బాను, వాయసంబురి 

తి రమణా నిచ్చినట్టి బలం $ దృ_ప్పిగంగెకొని యాబలిం ద్భరన్. ౧౬౪ 2657 

క్ అనుకంపారహితుం టైం వెనుంద్రాళ్లం గట్టివ చెం $ బృథ్విపయిం గ్ర 

సుని సఖ్య మింకం జూలును, వనజాతు నబేల యువుడుం $ బాజెద రనుదో!. ౧౭ 

క, ఆతని దివ్యక థార్ధము, చేతీరునంగాని వదల 1 నించుకయే మా 

సీ, 

చేతసులు చాలకున్నవి, మాతీరున నిలను చెక్కు_.,1మానవు లెలమిన్, ౧౭ 2659 

ఆమవోవూరుషు $ నమలచరి త్రలిలాహ్వయ కర్ణామృకతై కబిందు 
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మాత్ర, మే యొకసారి శ మమత. చద్రావినయంత ద్వంద్వథర్భంబులం $ బూానీ లోక 

సంస_క్టి వదలి యాశయ్ణవమ దీనంబగు గృహాకుటుంబము విడి $ యెల్ల భోగ 

ముల బాసీ హంసహాతు లరీతి ఫియుచర్వ జరప్రచుందురు, 1 శ్రమరవర్య! 

తే. హరిణవధువులు మృగయుని $దగునెలుంగు 
మగని కంఠరవం బని $ మదిం దలంచి 

విశ్వసించి తదంబకవెదనలం బ 

డెడు తెజుంగునం గుటిలాత్తు $ సుడులను విని. ౧౮ 9660 

చ. బుతములె యంచు నమ్లి యొకకశరీతిని గృష్ణుని దివ్యమౌా నఖ 
ప్రతతుల స్పర్శనంబున విశ్రభంగ మనోభవ తీవ్రరోగ మా 

యతగతిం గమ దత్స)మద $ మారయం జాలితి మింకయజాలుం ద 

ద్ధితచరితల్ మజటొక్కటిగ 4 నెంచి వచింపుము దూత యింపుగన్. ౧౯ 2661 

చ. [అనివచియించి యా భ్రమర $ మల్లన వేజొకచోటి కేగి నె 
మనమున దోంచుచంచలత 4 మానిని యున్నెడ కట్టరా దా 
నిని గనియిట్లు వత్కె_౮] బ్రియుోనిం దమి నొందంగం జేయుమిత్రమా! 
వనరుహానేత్రు( డంవ మీ 1 నచ్చి తమాన్యు(డ వౌదు వీయెడన్. ౧౯ 2662 

ఉ. ఏమి మనంబునం బడయ 4 ని త్తజిం గోరువొ వేడుకొమ్లు; దూ 
తా! మము నించెయుండంగ నిశ్రతాంతము జంటను వీడరాని యా 

తామర సాతుసన్ని ధికిం $ దప్పక యొవ్విధిం గొంచుంబోయెదో 

ధీమహీతా! త్వదీప్పితము $ తీరుట యెట్లొ? యెఅుంగ ని_త్తతీన్. ౧౯౪ 2663 
ఉ. ఇందిర యాహరిం గలిసిీీయ తదుదారహృదంతరంబునం 

బోందుగ నుండుంగా బె యొక పొద్దును వీడదుగాబె దాన్ని నిం 
దిందిరవర్య! సౌమ్యుండవు $ తేల్నుమ యమృథు రాపురో_త్తమం 
బందు ముకుందు 'డాగురుగ్భ్య్శఫహుంబున నుండియె వచ్చి యిత్పజీన్, ౨౦ 2664 

చ, అలరుచునున్న వాంజి? యలశయార్యసుతుం డిటనున్న తట్లదం 

డ్రులను గృహాంబులకా మజియు1నుం బీ యబంధుల గోపక వ్రజం 

బులను దలంచునే? తనదుశపఫూజ్యపదాంబుజనేవచేయు మ 
ముల నొకయప్పుడేని తలపోయునె! మాచరితల్ సరించునే?. ౨౦4 2665 

క. రుచిరాగురు వాసనలం, బృచురంబగు తనదుహూ_స్తువద్యము మాశీ 
ర్ష చయమున నెప్పు డిడునో, వచియింపు మటంచుం దనదు $ భావము 'తెలువన్. 

మ. విని యాయుద్ధవుం డందు గోపికలు శ్రీగవిష్ణుం గనంగోరి నె 
మృనముల్ తత్తజివముంద నుండు పెద సంశభావించి కృష్ణుండు తై 
ల్పినసం దేశ ములక వచించుచును డాశవంబెల్లం బాయంగ ని 
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ట్లనె నౌరా! తలపోయ మీరె యిల ధ్ళన్యల్ లోకవూజ్యల్ కదా!. ౨౨౪ 

చ. కనుకనె వాసుదేవుని నోఖండమవహోమహిముం దలంచుచుకా 

మనముల నెల్ల'పళల రశమావతియందు సమర్పణంబు చే 

య నిటుసమర్థ ఛై తిరి మోహో నృ తహాోేమతవస్సులకా జపం 

బున శ్ర్రు,తిపొఠ దానముల $ బూనిక నింద్రియన్నిగ హంబునన్. ౨౩౪4 2668 
rs 
hot) 

క, పలువిధములై న శ్రేయంబులం గబ్రంగంజేయు మార్షముల సద్భ క్రిక్ 

జలజాయతాయునందుకొ నిలువంగ సాధించు టరెది 4 నిశ్చయ మిదియా. ౨౪౮ 

చ. మునులకుగూడ శక మనఠేబోలక మిక్కిలి యు _త్తృమం బటం 

చును దలయంగనై కరము! స్తుత్యమునై తీగుభ_క్తి సద్భళం 
బున పలుగొందుచుం బురుషోష్రుంగవుం డౌభ గవంతునందుం బా 

లో 

గ నిసుకృతంబునళా నిలుషం 4 జాలితి రెంతేటి ధన్యలో కదా!. ౨౫ 2౮70 

చ. పతులను బు త్రులకా స్యతెను$"బాంధనుల౯్ భ వనంబుల౯ దృణ 

ప్ర తికృతులంచు నెంచుచు జగీవంబున వీడియె కృష్ణు డంచున 

చ్యుతుండని పిల్వంగాం బడుచు 4 నొప్పిన యప్పురుపో_త్రముకా వరిం 

చితక కదా కృతార్థతను 1 జెందితి రిద్దై యదృష్ట్ర మంచనన్. ౨౬ 9671 

సీ. భన్యాత్మలగు వనికకారత్నేములు మోర లాయథోతయజునందు $ నమలమైన 

యేకాంతభ క్రి మునీంద్ర వాంఛితమును బచరించితిరి యిబె 4 వరిగణింపం 

గా మవోను గ్రహ; శ మూ మెయి నాకని తలపోయువాండ నిమ్తులం గృతార్జుం 

డనుజు(డీ! మోకు నింపును గూర్చు ప్రి యతమసందేశముల వినుం $ డిందు నేను 

తే. భ _ర్రయగు భ గవంతుని 1 భ వ్యతమ ర ,పాస్యములం గొనివచ్చితి 1 నమృలార! 

భద్రవతులార! యానుడుల్+వరమవుతుషుండిట్లు వలుకంగందగు ననిశయవచిం చె. 

క. సతులార! చరాచర వ, స్తుతతిని భూతంబు'లై దు $ తో లంగక యెపుడే 

గతి నుండు నట్టులే నన్తుగతుండను గానుండువాండం 1 గ లకాలంబున్. ౨౮౪ 

క. మనసునకుళొ బుద్ధికి ద్కక్కి-నయిం,ద్రి యములకు నేన $ కేవల మూహీం. 

చిన నాశ్ళయుండ నగుచుం,దును సర్వాత్మ కుండ నె యగ$దును సత్యముగన్ 

చ. కనుకనె నావియోగ మొక; కాలమునందును గ బ్రకుండు మ్ 

కని తలపోయంగాంజను; మహావ్రతలార! మజొక్క_6 డాలకిం 

వను జను; నన్ను నేనె యొకళభంగిని స్వేచ్చనె యాత్మమాయదై 

కనుంగొన శక్యు "మెప్పగిదిం + గాని మహ త్త సము నాశ్రాయించియే. ౨౯౮౪ 2675 

సీ, భూలేంద్రియ గుణసంకఘాత రూవమ్మున సృృజియింతు. బాలింతుః $ జెలంగి దాని 

నువసంహరింతు; మోటొొక్క._డు చె ప్పెద; భూతాదిరూవత్వ్రమున 'జెలంగు 

నాత్మకుం దద్దోప 1 మంటకుండునె యని సంశయింపగరాదు $ చానలార! 
r 
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యాత శుదుండు గుశణానన్వయుండు మటణి వ్యతిరి క్పుండయ్యుు మాయాకృతంబు 
దా = 

తె, లగుచు స్వప్నా దిక ములను $ నాహషయములం 

దగుమనోవృత్తులను విశషకతై జసములం 
(శ్రాజ్ఞరూపంబునను దోంచు $ *న్వవ్న మెట్లు 

మేలుకొను వానికింగల్లం శ జాలు నశ్సై. 3౧ 2676 

వ. మిథ్యాభూతంబులగుచు బాధితంబులగు నిం ది యార్థవిషయములం జంతించుచు! 

బురుషు నింది యములకుం గనార్పుచుండు మనస్సును దొలుదొలుత నిరోధింప 

వలయును. సము ద్రంబున మవోనదులు సమా క్తి నొందుచందమున నిట్టి మనో 

నిరోధమను మవోకార్యమునం బే సాంఖ్య యోగములు సన్నాసము తపస్పత్య 

దమములను సమామ్నాయంబు వర్యవసన్నంబగు. 33 2677 

చ. [ఒరులనుబోలె జ్ఞానమునె 5 యొప్పుగందెల్చెడు మాటలకా మనో 
హర! తమి నొందం జేయంగం బ్రశయత్న మొనౌర్చెదు సర్వలోకసుం 

దరు సుగుణాలవాలుని నీతాంతదయాకరు నిన్ను బాసి యె 

క్క_రణి మెలంగువార మని కృమణ సందియముందువారొకో!.] 33 2678 

మ. నను ప్రీ తింగను సచ్చరిత్ర, లగునోకనారీవతంసంబులా 
ర! ననుం జూడంగం గోరు మోకనులు దూశరంబందు నున్న ట్టి న౯ 

గనంగాం జాలక చింతనొందువిధముక౯ + గావించు కులన్న మో 

మనసుల్ ఛ్యానసమాధి నక్ గదిసి సంభావించు నంచెంచియే.3 ౮ 9679 

ఉ. అంతియగాని యింకొకమహ త్తర హేతున్రుచేతం గా దబే 
చింతను బూనకుండుం డింకం $ జెవ్చెద వేతొకకారణంబు నీ 
మంతినులార! స్వ ప్రియతమంబగు వ స్తువు చెంత నుండ శే 

యెంతయు దవ్వునం బొలయ 1 నింతులచి త్రము చొొచ్చియుండెడున్ . 3 ౪4 2650 

క. ఆరీతిం బ్రియతముండు తమ, చేరువనుండంగ నంత $ న్నెహయుతముగా; 
జదారయ మోమననే వాస్ట్రపారమునం దగుల కొక్క-పద్ధతి నాపై. 5౫ 2601 

చ. అనిళము చొచ్చియుండు నని $ యాత్మ నెలుంగుదు; సంస్మరించుచు౯ 

నను. ద్వరమిారు చేరుదురు 4 నాంటినిశాసనమయంబునందు నా 

వనమున రాసకేళి. దమశభ_ర్తలు పోవలదంచు నడ్డ నే 
వనితలు రా నశ_క్రలయి + వ_స్హములందు వసీంచియుండియే. 3౬ 2692 

ఇా. నాతో రాసవివోరము౯ా సలువుచం$దం బెట్టులో యం చొగిం 
జేతస్సుల్ తపియింప నావయినయా చేష్టల్ నువోశ్రద్ధతోం 

Pn 

స 64 _ 235 యేనేంద్రియా ర్థాక్ ఛ్యాయేక మృఘో స్వప్న వదుత్థితః” ఆని మూలము. దీనిసారమే 

యుందును దరువాతి వచనమందును గలదు. 



ఈ౭.] దళ వమస్క 0ధ ము, 811 

బ్రతి౯ ఛ్యానముచేయుచు౯ా గడశమై 4 వే నన్నె ప్రాపించి రా 
రీసుల్ వాకు ని నిదర్శనంబులగు నాశరీరత్న ముల్ గావ్టనన్, 3౭ 2688 

తే మారు కల్యాణవతులౌట శ మేల కల్ణు 

నంచు భగవంతుడే పక్కె_ $ ననుచు నుద్ధ 

వుండు వచించిన ప్రియతము $ నుడుల వినుచు 
వ్రజయువతు లెల్ల నవ్వానీవలన నపుడు. ౨౮౮ 2684. 

క్ర, హరి చేష్ట లెల్ల 6 దోంవంగ, స్మరియించుచుం బట్ట'రాని $ సంతోవమున౯ 

హరివరిచరు నుద్ధన్రు నాదరమునం గనిపల్కి_ రిట్లు 1 త్వర తము నేంచన్, 3౮ 

చ, వనజదళాకమిత్ర ! యదుశవంళజు లై తగువారి శేవిధం 
బున నహితుండు పాపగణీముకా సతతం బొనరించు కంసుండకా 
జనవతి భాగ్య యోగమునం ఫ$ జంవంబడెం గద కృష్ణు చేత; నా 

_ప్రనికరసంయుతికా హరియు $ దై వవశంబున భద్రముల్ తగన్. ౩౯ 2636 

లే. కుళలియేకద యిప్పుడు;  కువలయాతుం 
డమ్మథురం గల పద్దాతు $ లాదరంబుం 

ద్ర పయ గలినీన ఈ యట్టిస్మి తంబు వెలయ | 

గం గటామేషణములం 1 జశీక్క_ం దనుం జూడ. 3౯౮ 2637 

క, వానికి లోంబడియే మూ, వైనం జూవంగం దగిన 1 భవ్యుప్రి, యమా 

చానలపవై6 బజువుచు నిం, “వూనినమదిం గుళలి యగుచు 1 నున్నాడు కదా?.రం 

తే, రతివిశేవజ్ఞాలడై న హారాత్సరుండు, వరయునతులకుం బ్రియుండౌటం $ బురపురం ధ్రు 
... లాడువలుకులకా వి భ్రోమాళి కెలమి, దగులువడకురడ నెబ్బంగిం $ దప్ప దరయ్. 

చ, పఫపురవనితల్ తనుం గలసి 1 పొంకముగాం దగుమాటలాడు నం 

తరముననే ప్రసంగమున + దత్పరుండయ్యును బల్లెలందు ను 
న్నరమణులకో మము౯ా వనజశనాభుం దొకించుకయే స స్మ రించునా? 

హారిచర శ్రైకదాన! సుగుూణాధిక! యుద్ధవ! తెల్పుమా కయన్ రం 2690 

చ, కలువలు మొల్లలులా వెలయం 1 గాయ దుహినాంశుండు సుందరాకృతి౯ 

జెలయగుచునుండ నింతయని $ చెవ్చృంగళరాని ముదంబుం గూర్పుచుక 

విలనీలు బృంద యక౯ా వనిని + వేడుక మై మముంగూడి కాళ్ళృగ 

జైల మృదునాదముల్ చెవుల? చేరి ప ప్రసన్నత నొందం జేయంగన్. ౮౨౪269] 

మ. తనయింపొకథలకొ దమిం బొగడువమూా స దె డై వారువల్కు-ల్ త్రి పీయం 
బున నాలించుచు 'రాసగోష్టులను మోమ్ము౯ - రంజిలంచేనె, 

_వనజాతుం డలరా త్ర లం దలంచునే వర్ణించునే యొప్పుతై 

'నను గృ క్షవరాయగా! తెలుపుమా 1 నాథ పీ యాలాపముల్. ౮3౩ 2296 



812 ద్ఫీ శ తాండవకృన్ణభాగవతము [అ 

చ. తననుగుటీంచియే సతము 4 దారుణశోకమునం దవించు మ 

మును వనజూయం డంబుదసోమూపహముచేత శచీ ప్రియుం డొొగికా 

వనముల. బోలె స్వాంగములం 1 చావనరీతుల సంస్పృళించి జీ 

వనముల నిల్పి ప్రావం గప ఫ్ వచ్చునె యిచ్చటి కుద్దవా! త్వరన్ . v౪ 2693 

చ. సరసిజ నే శత్రుం డొక్క_వుడు $ చక్క-నిదా" గతి చిక్క_కుంట నీ 

వరిసరమందు నుండెంగద 9 ప్రాప్రమవా_త్తర రాజ్యుండై రిఫూ 

త్క_రము నడంచి భ వ్వనృపోక న్వలం చెండిలియై తమి౯ సుహృ 

దరు లనుగూడి యుండు నిక $ వచ్చునె యిచ్చటి శేకతంబునన్. ర 2694 

మహి తాత్తుండై లో కకమండలజననియా భార్లవీదేవికి $ భ ర్షయగుచు 

నా_ప్పకాముండయి 4 యలరుచు. బూర్ధు(డై యుండు శ్రీకృష్ణున $ కొొప్పుద ప్పి 

వనములయం దె సంగవాసంబు చేయు మావలనను దక్కి_నీవారిజాయ 

తామలవలనం గాశర్యం -బేదియుండును? బరికింవ "లేదని $ వలుకవలయు. 

*తే, బింగళ యనెడు పుంశ్చలి $ ప్రియతమమగు 

సౌఖ్యమని చెప్పంబడు నిరాాశత్వ మనియె 

దాని నెటీంగియుం గృష్ణుని $ వైని గోర్కి 

దు_స్త్రజంబగు'నే మొనర్తు మిక నిందు. 6౭ 2695 

ఉ. తా నెదం గోరకుండిన ముూదంబున లత్ష్మీ తదీయవతముక౯్ 

బూని యొకప్పుడే విడువతబూనదు మిక్కిలి యు త్తమంబుగాం 

గానంగనైన కీ_రిగల 4 కంజదళాతుని సాధువార్త నే 

మాననుంజేం ద్యజించునొకొ్ స్థ మాన్యచరి త్ర! యిదీపెలుంగ వే!. ౪౮ 2696 

చ. అతిశయ తేజ మొప్ప వనీజాశుసఖా! బలభ ద్రుః గవాడియీ 

యతయడొగి నీనదీవనమోవోాచలభఖాగములక౯్ మనోజ్ఞనో 

వ్ర తతులలనాడి వేణువర$భ వ్యరవంబులం గొల్పినాండు సు 

మృతులిత త ఎలంబులు నృగీజాధిపసూనుని జూడం దెల్పెడున్. ర౯ 2697 

సీ శ్రీనిశేతనములౌ 1 శ్రీకృష్ణుపాదాంబుజాంకముల్ పలుమాటు $ లాస్థలముల 

వముజటువకుండలోంబేయుుముణీయు6 ద చ్చేష్టల మటునంగ నేర్తు "మేఫమాడ్కి. మేము 

తన్మనోహరగతుల్ $ తడ్విలాసస్తి శాపాంగవీతణములు + భవ్యుతమత 

దీయభాషణములు $ మాయంతరాత్మల దొంగిలెం గాన నాఫ్రతోయజాయు 

ఆ. మజవందగు నబెట్లు ౪ మాకు నుద్దవ! నీవె వలుకనయ్య; నాథ! 4 భ_క్షజనస 

మా ర్లిహురణ! వంకశీజాలయాధిప! కృష్ణ, గోకులేశ! శ్రీశ! 5 కోరి నీవు. ౫౧౪ 

క గోకుల మెల్ల నిపుడు దుఖఖాకాపారమున మునిగి 4 కడు దీనతం జీ 
జ కరా 

FSU 

* “భం సౌఖ్యం హి నైరాశ్యం సై పరిణ్య స్యాహ పింగళా” అని మూలము, 



౮౭] దశమస్క 0ధము, 318 

కాకువడుచున్న దీయెడ, గోకులము సముద్ధరింపు 1 కువలయనేత్రా! ౫౨ 2699 
మ. అని ప్రార్థి చుచు. బ్ర, తి నించెడు తదికయాలాపముల్ చల్ల రగా 

విని గేఫరద వియోగ వేదన లొగిక౯ శ వీడంగ సర్వాతృుగా. 

వనజాతాతు నెజింగి యుద్ధవుని సంశభావించి; రాతండు కొ 

న్ని నెలల్ మంద వసించి గోవీకలవా 1 తవ్వాలి మాయించుచుకా. ౬౩౪ 9700 

క. హరి లీలాచరితంబులం బరమాదృతిం బాడుచు౯ా నిగవాసా ర్హ్ల మిదా 

హరి కిర వని గంజిలునె శృరణి నటుల్ చేయుచుండె $ గారవ మలరన్. ౫౮౪ 

ఆ. ఎన్నిదినము లుం 1 గృవ్వక థాలావృములను బలుకు చందు $ నెలమి నుద్ధ 
వుండు తణంబు లట్లు 4 పోయె నాదినములు నందుముందం దగు జనముల కెల్ల. 

మ. హూరిదాసుం డగునుద్ధవుండు చ్రజమం 1 ఊాగోవీకల్ తన్ను నా 

దరణంబొప్పంగం నొట్పుచుండ ? నదుల 1 థాత్రి త్రీ ధరంద్ర, లబులకా 

వర నానుస్టలుల౯ మవహోవనములక౯ా $ వాం-ఫల్' సోతగం జొచుచు౯ 

హరికృత్యంబుల సంస్మరించుచు మవోేహార్ష ౦బు నొందె౯ మదిన్. ౫౬ 2708 

మ. వనజాతుండు మనంబులం బొలయుట౯ + వె వైక్షబ్యముం గన్నయం 

గన లా _రింబడు బల్ల లగాంచి మిగులం $ గా హృష్టండై భక్సివం 

దనముల్ వారికి. 'జేయుచుం దలంచె నాత్మకా; సంతతం బిట్టులీ 

వనితారత్నము లెల్ల భూతములలో $ వ ర్తిల్లు గోవిందుపై . ౫౭ 2/04 

నీ. దృఢతమభ_క్టి యీోతీరున నుండంగ వ_ర్జించుచున్న యీోభంగిచాడ 
సార్థక మన వీరశదగు జన్మ మేకద సంసారవిషయకశసాధ్యనంబు 
గలి వాూవాసక్టి 1 వెలయుమహార్డులు భ కులౌ మాబోంట్లు $ పరమభక్షి 

_ నెద్దానిం గోరుదు 1 $ మద్ది నీరలయందు నెలకొనియుండెడు ? 'జలజనాభు 

ఆ. *భవ్యకథలయందుం $ రమాను రాగంబు, గలుగు నరున కాత్మ (+ దలయ తౌక్ష్య 

యాజ్ఞ కంబు లనంగ 1 నళ్ల సావిత్ర, ౦ బృనంగ విప్రుల త్రి తి జననము "లేల?. ౫ 

క. ఆవి మూడు కలుగకుండిన, నవని ఏ7 నొజంతేమి కలు? $ నడవులలో నె 

స్ట వరుస దిరుగుచు నొక్కె_డ, నవిచంచల మైన చిత్త $ మమరకయుండన్. ౫౮౪ 

క. కనుపట్టు పడంతు లెక్క_డ?, తనవై భవ మసదృళముగం $ దగి వరమాత్తుం 
డనంబరలస కృష్ణమూూ_ర్షి పృయినిస్థిరమగు భ_క్టిగల్డు 4 కెక్కడ! నౌరా! ౫౯ 

చ. తెలియని మర్త్య్యంజే నొక విశధిం దనుం గొల్చిన యంతమాత్ర నే 
జలరుహూనాభుం డీళ గరుండు $ సాధుసుథాభ జనంబు రోగముల 

వెలువడంజేనీ వోయిం గడంవింతంగం గూచ్చెడునట్లు శ్రేయము౯ 
6 | 9» ‘(6 నవ కిం బృవాజన్మఖి రనంఠకథారసస్య ” ఆని మూలము. (టవాజన్మభిర్వి వ,నంబంధిభి మ్ 

సావిత్రయాజ్జి వై త్రీళి రన్? కిం కోఒతిశయక అని వ్యాఖ్య. 

తాం-భాగ 40) 



814 నీ శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవ త్రము [ఆ. 

గలుగంం జేయు దానె కలకాలము సర్వవిదుండు గావునన్. ౫౯ 2708 

. రాసోత్పవంబున $ రాజీననే త్ర ండు బాహుుదండంబుల 1 న జవనితల 

గళములయం దిడి 1 కాలలించుకొనుచు వారి శంతయుం టక తి? వరి లంగ 

విహరించినట్టి యాీవివుల ప్రసాద మేకాంతరతిం దగు $ కహులేని 
కమలగంధచ్భాయ గ లమకనిర్షరసుందరుల కేని సుంతయుం $ గలుగ దయ్యం 

ఆ. దక్కి-నట్లి వారి 1 లెక్కింపంగా "నల? యావ్రృజాంగనలు త్య1జింపరాని 

స్వజనవితతి విడిచి $ జాతిధర్మంబుల, వదలి శ్రుతివిమృగ్యు 1 వాసుబేవు. ౬౦౪ 

క. అనవరతము నేవించుచు, ననువమతత్పదవిం గాంచి $ రాకారా! యీ 

వనితాం ఘ్రైకమల ధూళిని, గనుబ్బందావనమునందుం 9 గలతరునవులలోన్. ౬౦౪ 

క. వీరు_త్తతి గుల్వౌవధ్సి వారములో నొకటిగాగం బ్ర భవిల్లుదు నా 
యారితియైనం దత్సద, సారసెరేణువ్రులం బొందం 4 జూలుదుం గాదే, ౬౧ 2711 

మ. నీరివూజింప నవా_ప్పకాము లగుచుం $ జెలాషరు బ్ర, బ్ర హోదియో 

గరతుల్ స్వాత్త ల థ్యానయోగవిధి చేం () గాంతీరది యర్సింప నొ 
ప్ప రమాధీళుని పాదవంకజయుగంశబుక్ రాసగోష్టి౯ మనో 

హరహృత్పంకజమందు నిల్చుకొని యాశత్తానంద ముష్పాంగలోన్. ౬౧౪ 2712 

ఆ. సతము కౌంగిలించి + సంతావములం బాసి, యున్న బార లిచటి 1 యన్ను మిన్న 
లెవరుచేయు నాపీరేశుకశాగీత, మఖిలమును బవిత్ర, $ మట్టుచేయు, ౬౨౮ 

క. అలగోపికల వదాంబుజ,నులెేణువితానములకు 1 మ్రైక్కదు మోదం 
చొలయంగ నని తలపోయుచు జలజాతుని నేవకుండు $ శ శ్రధ్ధాన్వితుం డై = .౬౩ 

నీ హరిని దత్పాదాంబుగజాన క్తి కిల గొల్ల సుందరీమణులను + జెందమందు 
pee వారీదయకుం చాత్రు ండయి తదనుజ్ఞ వేడి వాశరిదగు సమ్మ 

తిని బొంది'యవల నందునియశోదను స సోవకులను వీడో, [ని పోవగదలంచియరద 
మెక్కెను; హరికడ $ కేగాడు నుద్ధవు నందాదులగు గోహానాయకు లొాగి 

ఆ. గానికలను చెక్కు_4గతులగు దగువానిం గరములందుం బూని $ కదియ వచ్చి 
య్మశళు శుసలిలవూరి?తాక్షులై యనురాగృభరమునం బలికి రిటుశవాగిం దలంచి. 

ర్ వారిమిత్ర! మామనస్సులం బరగౌడు వ్యాపారము లొగిం $ బద్దాతుని వ 
త్సరసిబడులం దగిలియె యే తదుణంబున నుండుంగాక! $ తత్కృనం గనుచున్ , 

క. మావలుకులు సతతంబును, శ్రీవతీనామముల భ_క్రేం గీ ర్థింప౯ా 
జూవందగు శ్రద్ద గలవిగ, 'నేపారునుగాక! మేను $4 లేప్రొడ్డు తమిన్.౬౬ 2717 

క్ష నతులానరించుట లోనగు, కృతులంబే యసుండుంగాక్ష! వ మపుడును గర 
' ప్రతీతి కనుబంధముగ సం,సృతిం దిరుగుచునుండు మా కశబేజనినై నన్. ప 

నై, కక పీరాను గృ వాంబున $ నెలమి మంగ,ళాచరణముల చేత చాశనాదికముల 

DU 



ఈత.) దశీమస్క_ 0ధ ము, 815 

బుణ్యా మార్చించితిమయనిశవూజ్యకృష్ణుమూ_త్రియం దె రతింగాంచిశపొదలుంగాక! 

చ. అనియిటు గోవకుల్ వలుకు $ చావారిభ కుని నుద్ధవుక్ మనం 
బున గల ప్రీతిచే మిగుల $ బూనిక సత్కృతినందంచజేసీ; రం 

త నతడు కృష్ణపాలనము 1 తత్పమయంబునం గాంచి వూజ్యమై 

చనువాధు రావురంబునకుం స జయ్యనః బోయె హరిం గనుంగొనన్. ౬౮ 2720 

చ. హరిం గనిమొ క్కి. వ్ర, పీ తిమెయి $ నావ్ర జమందు వసించుకారి ని 

ర్భరతరభ క్రి కిం దెప్పి "పల$రామునకు౯ “బర మేళ్వరుండు శ్రీ రీ 

వరుడు వరాత్పరుండునయి $4 భానిలు కృష్ణున కిచ్చెం గాన్క_ లా 

దరమున నందముఖ్యులు నితాంత మొసంగిన దాని న_త్తటీన్, ౬౯ 2721 

సా శ —— 

నలువదియెనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

-(్రె శ్రీకృష్ణుడు కుజ గృహామున కరుగుట. లలితా 

క. భగవంతుడు శ, కృష్ణుడు, జగములయందుండునట్టి 5 సకలవిధప్రా, 

శిగణమున కాత్తయే త్యానుగ నగుచుకా సర్వదర్శశనుంయునయి యుంటన్. ౪ 

మ. మును తా నిచ్చిన వాక్యముం దలంచి యా+వూంబోడి నైరంద్రి, తకా 

గనయగాయగోరి యబే లభింవమి మనభేకంజంబు వాడంగ నిం ' 

తనరానట్టి వెతం బడంగం బ్రియ మెట్ల న౯ ఫలింపంగం జే 

యనె యూహించి చనెం దదీయమగు గోోహంబుకా వడిం చేరంగన్. ౧ . 2728 

సీ. నిరపమ గోహోపకరణముల్ వెలయ వివాలై కపరిక రాగఢ్యమయి యొప్పి 
తారవాోరములు హాతాకావితానముల్ శళయనాననంబులుం $ జాలం aoe 

బరిమళ ధూవముల్  వరదీపములు వూలవోరముల్ గంథముల్ 4 వోరితరము 

లయి కసువట్రంగ 9 నఫిరామమె కుబ్దమందిరం బలరుచుం1+1జెం దగంగ, 

తే, వారియు నుద్ధవస సహితుడై + యరిగా నంత 

గృష్షుం డాతే తృగ్భహంబున 1 కేగు చెంచు 

టరసీ యాకుబ్ద త్వరపడి $ య'క్ట్రె లేచి 

చెలులు "రా చేదురేగి వేడ్క 'లుబుకంగ. 2 2724 

మ. చ్యుతియే లేక చెలంగు శ్రీవారిని వోష్ణుం బ్ర దో జ్తెచ్చి స 
ద్దిత దివ్యాసనము ఖ్య గార నము శంకే థ్ క్రిం గావించెంద 

న్టేతునాయుద్ధవుం గొల్చి సత్కృతుల భఫ కి కస్టంబు లుప్పాంగంగా 

నతం జాయాసనముకా స్పృశించి కయి న త్యానందనుగ్నాత్యుం డై. 3y 9725 

చ. ధరణిని గూరుచుండె హరిశదాపున నచ్యుతుండుక మవోర్షమై 

నిరుపమమై యమూల్యమయి $ నిర్మలమై తగు పాన్నునొద్దకు౯ 



తేరే శ్ర, తొండవకృష్థ్యభాగవతము [ఆ, 

బరమముదంబునం జనియె $ వ_ర్హనముల్ తగు నెవ్వి లోకమం 

దరసిన వానింబూనం దగ్రశనంచు6( దలంచుచు నీళుం డౌటచేన్, ఈ 2726 

ఆమహాళ య్య పై $ నధివనీంచెను; గుబ్ద మజ్జన "మొనరించి + మంచిగంద 

మును బూసికొని యంత $ మూల్యమునిర్హ యింపంగ రాని వశ్త్రముల్ $దగినరితి 

ధరియించి భూవణోక త్తమములః దాల్చి వూదండలం బూని గంశదంవుంబరిమ 

ళములు గుబుల్కొన 1 లలిత తాంబూ లచర్వణ మొప్పయగా నాసీవము సుధాస 

ఆ. మమును (గోలి సర్వకమార్షములం దన 
తను వలంకృతమయి $ తగ దృపయును 

బయలువడ౮ంగ స్మెతము $ పరమమోదముం గూర్చ 

చెళుకుంజూవు లట్రై $ వెలికి బర్వ. ౫ 2727 

లొ 

క. అరుదెంచె మాధనునిదౌ పరిసరమున కాసరోజీప శ్రా తీయు నా 

వరమేశనూత్న సంగమ, పరిగత మందాతీ యగుచుం 5 బృక్కన నిలీచెన్. ౫4 

మ. పర మేళుండును దివ్యుకంక జములక స్ట భాసిల్లు తద్ధ_స్రవం 

కరుహంబుం దమిం 7౫ గృహించి యురుళ౦1క౯ మాన్చంగా శయ్య సుం 

దరలీలం గదియంగం చేసి మజయాశతన్వంగి మైవూ6త నా 

హరికిం ప్రీతి యొసం౫ నాసుకృత మిం)తై నక మవోనందుం డై. ౬ 2729 

చ. సతతము పూస్టుడై తగుటం $ జ క్కభరుం డలసుందరాంగి వాం 

ఛితము ఫలింవంజేన్తె నల్లచేడియమిన్న యు నాయనంతు వ 
చృతదళయుగ్న మాదృతిని $ జాలం మూరొ_నుచు౯ నితాంత మా 

రతిషతితాపముల్ వదల $ రమ్యత రాత్మహృదంతరంబునన్ . ౬౪ 2730 

సీ. వమోజయుగమందు $ నతీయుగ మునందు నిడుకొనె నద్దానం $ బడంతికున్న 
సకలా ర్ర్పులును బాగ $ _స్తనయుగాంతీరమున నలరుహృత్పద్యంబు | నందు విష్ణు 

నానందమయమూూ_ర్హి$ నాలోకకాంతుని దృఢభ క్షి నిలిపి యెం$తేనిబూన్మి_ 
నోలింగన మొనర్చి 1 యతిదిర్ధ కాలంబునుండి వృద్ధిని గాంచుశచుండి నట్టి 

తే, యఖల కామతావంబుల + నపుడె వాగే 

నెట్టేతపములచేం బొంద 1 నేవిధమున 
దొరకనట్టి యీళ్వోరుని మౌ$నిరతచిత్తు 

నమలు వల్యనాథు మీవోత్తు విను. ౭64 9781 

క. ఇసుమంత యంగరాగం, బొసగిన యాపుణ్య లేళకమూని కనియుం బూ 
ర్వసుకృత మంతగ నుండమి, బిసరుహూలోచనయు భాగ్య$విభ వ రహితయొె. ౮ 

తే, ఇట్లు యాచించె నక్క_టా! $ యింది లేళ! 

ప్రియతమా! నాదువెంత సం ప్రీ తిమెణియం 
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గొన్ని దినములు వసియించి $ యెన్న టికిని 

_ మజఅవకుండుసుఖం బిమ్సు $ మాధవ! హారి! ౮౪ 97838 

క. నీపొత్తు వదలంజాల న్కదెపద్గతినై న నంబుశ చేతుణ! యని యి 

ట్రావడంతి తుచ సుఖుమున్నె (్రిపతి యాచిం చె; నేమి$ చెప్పం వచ్చున్. ౯ 

ఉ. మానదుండైన (శ్రీహరియు + మానస మెంతయు సంతసీంప నా 
చాన బవూకరించుచు నొకసంగాను గోరినయవ్వరంబు నా 
మానిని సంతనీంచెె రుచోీమండను. డై యలరారు దేవకీ 

సూనుండు స్వీయ థామమును + జొ చచ్చెను వెంబడి యుడ్ధవుండురాన్ . ౧౦ 2785 

. శేమదమాదికములౌ 1 సన్ఫార్దముల చేతం దప్ప వెటొకటి సు్రతయు న దెట్టు 

లారాధనములచే నభిముఘీగాంజేయ శక్ర మేగానట్టి $ చక శృధరుని 

సర్వేశ్వరేశళ్ళరు $ సంవూర్టు న్ఫీ (శవిష్షు నారాను యొట్టులో $ యాశ్రయించి 

సువృసన్నుండుకాంగ $ శుభ తమవరమును యాచింపమాని నే ఫచ్హావ్విషయ 

తే. సుఖమునే గోర నెంత యశుభమనీవ 

యో య చెంత యభాగ్య యో $ యూహ చయం 

దగునె? యీరితిం గుజ్జ ముదంబు నొందం 

దేసి సర్వా తృముండగుచుం $ జెలంగు హరియు. ౧౧౪ 9736 

క. కరినగరమునకుం. గార్యాతురతంగొని దూతనొకనిం $ దోడనె పనుప౯ా 

వరమతి నెంచి బలోద్ధవు, లరుబేరం బయనమయ్యెు నక్రూరుం గనన్, ౧౨ 

తే, మజీయు నమ్రారునకను సీమ్మదముం గూర్చు 
_ తలవుం గొని మాతః దుండు, సోద్మ మున శే? 

నతండు తన మేలు గోరి యశయ్యదనునందు 
వచ్చు నమ్మువ్వుర. బురువవర్యులం గని. ౧౨౪ 2/౨ 

చ్. త్వరపడి లెచి వారిం గొనిశవచ్చుతలంవునం బోయి యెంతో"హా 

ర్షరతిని గాలిలించుకొని $ సంతసముం గనంబేని యమొ,క్కి సో 

దరులును దత్సఖుండు విధితప్పక _మెొ,క్కిన నాదరించి యె 
వ్వరుసను బూజ చయం దగురబద్ధతి దాని నతిక్రవింపశే. ౧౩౪ 2789 

. ఆసనంబులయందు $4 నధివనింవంగంజేనీ యాతిజేయంబుల 4 నలవరింవం 

బాదముల్ గడిగి తథత్పావనసలిలంబు శిరసున ధరియించి $ నిరువమార్థ 

ముఖఫూజనంబులం $ బొందుగ నొనరించి డివ్యాంబరము లిచ్చి $ భ వ్యువుష్పు 

వమాలికాభరణముల్ 1 చాల సమర్పించి తల భూమిస్పృశియింవ 1 నలరి మ్రొక్కి నా, 
తే రామకృష్ణుల పాదసీరసిజము లను 

దనతొ'"డలయందు నిడుకొని 4 వినయ మొప్ప 

ew 

em 
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నొత్తుచుం దలవాంచియి 1 ట్లు త్రమపురు 
షులకు విన్నవ మొనరించె * లలితభణితి, ౧౬ 2740 

క. జనులదగు భాగ్యవశ మున, దునుమం బజెం బావవముతియు + దుషుడునగు కం 
సన్ఫపతి యనుచరయుతుండై, జననం విది తీవ వ్రకృచ్శసోసంతతివలనన్. ౧౬ 

ఆ. ఉద్దరింపబడియె  నొకభంగి మో చేత 
మోావలన నె యిద్ది 3 మిగంలవృద్ధిం 

గాంచె. గారణంబు స్ట కార్యంబు నను ప వథా 

నపురుషులను ఖ్యాతి 4 నెపుడు గాంచి. ర 2742 

క, జగములకుం గారణముళ్రై, జగన్మయులు గాయ దనర్చి + సతము వెలయు వా 

రుగదా మోరలు; మిము విడిచి గణింవం బరావరములు 4 కుతి గలుగునాకో. 

ఆ. అత్మసృష్టమగుచు $ నలరునివిళ్వంబు, నాత్తృశ_క్రియుక్రి $ నమరం జొచ్చి 

బహువిధముల శుతికిం $ బ్రృత్యతుగోచర, మేవిధమున నగునొ $ యొన్న నళ. 

క, కనంబడుచుందురు మోరే యనమూ! బహాంబ! యీచోరాచరభూ తా 

లీని వరించి మహాముఖ్యనిఖిల భూతములు బవాుువిశథాకృతు లమరన్ . ౧౯౪ 

ర్, నానావ, కారములుగాం గానం బడురితి నాత్మ $కారణములుగా 

నైనట్రి భౌతికములం బే నీవాత్త వయి యుండి $ స్వచ్బానుగతిన్, ౨౦ 

తె. ఆత్మతం శత్రు తుండవై బవాం$ళాకృతులను 

వెలయుచుందువు; పరమేశ! 4 జలజనయన! 
యాత గుణము లె యైయొప్బ్పూనట్టి రజసు 

_స్తత్వతమసులం దగిలి విళ్వంబు నీవి. ౨౦౪ 2747 

క, కలిగించుచుం బాలించుచు, విలయము గనంజేయుచుండు 1 విష్ణూ! యిశ్షే 

వెలసీయు6 దద్దుణకర్మం,బులకు౯ లోబడక న్వచ్భం $ బొలుతువు సుమి! ౨౧ 

సీ. జ్ఞానాత్మకుండవు గాం $ జనునిన్ను బంధకారణహౌా నవిద్య చేశరంగ రాదు 
కాయాద్యుపాధి యో$గము మిథ్యగావున జననముం దన్తూల + మనంబడియెడు 
'భేదమునాత్మకు $ వెలయనవు కావున బంధమోతంబులు $ పారమా 
కము లబెవిధమునఠ గావు నిన్నె అుగం జాలనియట్టి యవి వేకకముననె యాత్మ 

ఆ. కవియుం గలుగుననుట $ యనందగుం బ్రాచీన, వేదమార్లమునకు $ విధిరహీతదు 
రాచరణము గల్లోనట్టి పాషండులు వలన బాధ వొడరు $ భ ంగియైన. ౨౧ 

క, లోకహాతార్థము నీవె పా ప్రాకటసత్వాఖ్య గుణము $ బాటించుచు నే 
యేకరణి వేదమార్దం, వీసుఖిని నిల్చు నట్టు  లెంచుచు నీపె. ౨౨ 2750 

క, అల నవతరించు నట్లుగం బలికితి మును; రాజులనెడు $ వ్యాజంబున వం 

దలకొలంది నాసుర,వ ప్రకృంతులుగా ధరయిట్టి మిగుల + దుషాత్తకు చై. ౨౩౪ 
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క. చక్కనిధర్మము నేంచెడు, ; నిక్కా-లఫు వారిసంఖ్య $ యెంతయధికమె 
మిక్కిలి బలమున నొవ్పినం జక్కా_డి మహీభరంబు 1 సమయంచేయన్. ౨౮ 

క. యదువంశము సత్కీ _ర్రిన్మి బొదలంగాం జేయుటకును 1 బూజ్యనిజాంశం 
బిదె యనందగు రామునితో, సుదయించితివి వసుదేను 4 నుదవసీతమునన్. 

er . సురపితృభూతముల్ 1 మోణీశు లెల్ల నెవ్యనిమరార్హు లగుదురో$భ వ్యపాద 
పద్య ముల్ గడిగిన 9? పావనజలముల నెవ్యాడు లో కాళి ? నెల్లంబావ 

నముగంజేయునొ జగన్నాథుడు లోై కగురుం డధోతజుంయనై $ వపరంగునీవె 
'యోవర మేళ్యరా! 4 యీపట్టునం బ్ర, వెశించితి వట్లాటం 4 జేసీ మాగ్భ 

తే. వాములు మిక్కిలి భాగ్యవంగతము'ల యయ్యుం 
దనను నేవించుభ క్ష క సయతతుల శెల్ల 

కామము లె కాక దన్ను. నిగక్క_ముగ నిచ్చు 

వత్సలత భూషణంబుగ $ వజణలువాండు. ౨౫౪ 2754 

క. బముతవచనుండు $౩ సుహృదుండును, గృతజ్ఞుండునుగా సతంబు 1? నెనరగెడు నిన్ను కా 

శతవల్తై తుణ! వదలుచు, శతి బండితు. డింక నెవనిం + జేరి పహొతమలిన్. ౨౬ 

ర్ శారణషాని "వేండు దీనో, ; ద్ధరణా! వృద్ధితృేయములు $ తలవయవలగబేన 

ట్టి రమానాథుని నిన్నే, శరణంబని స్వా శ్రోయించు $ జ్ఞానబలమునన్. ౨౬ 

చ, అరిజనమర్లనా! దివిషద గ్ర ణి! సంతతిశేని యాగముం 

దురుతరనిష్టగల్లి మహిశమోబ్ల జ్వైలులై తగువారికే నదె 
క్క_రణిని గాంచరాకయె యశఖండ విభూతి నెసంగునీవె యా 
దరమున మాయదృష్ట్రమున + దర్శన మిచ్చితి వీగ ఎహాంబునన్ . ౨౬౪ 2757 

ఆ. దార తనయ విత్రశధన దేవా "గేవాద్హి మోహపాళరూవమునం జెలంగు 
నీదుమాయ నివ్రజె $ మూ దెస గనకుండందొలంగం చేయవయ్య శీ ధూ రృహరణ. 

క. అనిభ కుం డ క్రూ, రుండు వినుతించిన నవధరించి 4 వి శ్వేశ్వరుం డా 

వనజాతుండు మాటలచేతనె మోహం బంద౭కేయం 4 దలంచినరితిన్. 2౨౭ 

క్ర, స్మీతమాస్య మున నటింప విహితవాక్కు..ల నిట్లువలి చె; నీవి గురుండ వై 

వితృనోదరుండవు సత ముషుకృతి వేనెడుబంధువు నయి $ యెసయగుదు గానన్. 

క, ఆవదలం దొలంగం6 జేయుచు, (లావై పోషింవం దగినీవారము మే మో 

భూపాలక! దయనీయుల, మె పిల్లల మగుదు మెట్టు + లరసీన నీకున్. ౨౯ 2761 

క, మీవంటి పూజ్యతము లగు, ద్రేవాధిపభ క్ష క్త లెల్ల కెజలసలం జూడకా 
నేవింపందగిన వార లుచేవేళల శే (లయ ముంద 1 'నెంచుజనులచేక్. sey 2762 

క, సురలెల్ల స్వార్గపరు లే, నిరతం బెసురుంద్రు, సాధూనికరము లటుగా 
3 రహీం బరులకు నుపకృతిం బొరింబొరి ఏ సానరించుచుంటం $ బూజ్యతమములి , 
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*క, జలవమయములు తిర్భ ంబు లు, వలమృత్చా్స్నామయులు సురలుం + బావనతను, వే 

కలిగింపలేరు సాధులు, గలిగింతురు భూచినంతం $ గరుణకా దానిన్, 3౧ 2764 

క, నీ వెన్న మాసుహృదులకా భావింపంగ చ్రేస్థుడవయి $ భానిల్లుట ని 

స్టే వారణావతమునకుం బోవందగుం చాండురాజకపు త్ర తులం గనంగన్. 3౧౪ 

క. వారల కుశలము౦ం జక్క_6గ, నారయందగు మేలుదానీనగు మాకని య 

కూ రా! తలయ్రము, తండి డ్రియుం ఛారణి విడిపోవం జిన్నశతనమున వారల్. 

క్ష ధృత రొ స్ట్రుండు విలీవిందంగ, గ వెకలంబడు తల్గింహాడి 1 దరద పురికి నె 

న్వితముననొ వచ్చి యట దూకఖితులయి యున్నారు తమః $ గృత్రిము లేంచన్. 

క, అనివిందు మాంబిశేయుడు, తన దుష్పుత్త కకులమాటం 4 $ దవ్చక వినుచుకా 
గను లెటుగనివా(డౌ టక, దనయులవల్ శ్రాత్ఫవు త్ర తతులం గనమిన్ . 36 

ఆ. ఆదరించువార 4 లందొక్కండును లేమి వగలం బొగులుచున్నశవార లనుచు 

వినితి మట్లుగాన 4 వేగ నీవరిగి యా విధము నిజము కాదొ $ వేయిగతుల. 

క: పరిశీలించి మహామతి, యరుదెమ్లూ సుహృదయులకు $ నగునో సుఖ మే 
కరణి ,బ బ్రృయత్నముచేసినం ద్వరవడి యటుచేయుదు మని 1 వనమాలియిటుల్. 

కే, పలికి య క్రూరునిం బంవీ 1 | భ్రాత గూడి ;:యుద్ధన్రు(డు వెంటరాంగ సరోో్టన్న తగుణ 
గ్ అవరిష్థయ గావునణ గారక్ట మెన్ని,యరుగు'దెంచెను దనదు నురోడిరమునకును. 

——34త9-——~ 

నలువదితొమిదవయ థ్యాయ ము, 

_ -అ౦ అహ్రరుండు హూస్తిననరమునకుం బోవుట. 9తా- 

క. కురువంశవర! యశోంకిత!, కరివురమున కేగి యతండు + కౌరవనాథుకా 
సరిడాత్మజునిం గుంతి విదురు బాప్టాకు సోమదత్తు 1 ద్రోణుని గృవునిన్. ౧౪ 

క. ఇననూను సుయోధను చ్చాణిని బాండునృపాలతనయ 1 నిచయమ్మును ద 

కిన సుహృదులం గనిమర్యా,దను మోజనియట్టు బంధుశధర్మ "మెజటులటసటన్ . 

ని. కుళలముల్ వ వించి $ కోరి వారలు కుశలములం బ బ్రన్నీంవ ను _తృమవచస్తు స్సు 

లలరంగా బదోలిడి $ యాగాందినీపు త్రు తుం డట దుష్టవృత్తుల $ నరయుపొంబ? 
దాను వారింగూడి 4 తగినట్లు తిరుగుడు నల్పసారుండు దు+ప్టాత్మ జన్తుం [యు 
డగుచు దుష్టుల యిష్ట మనుసరించుచునున్న యాంబికేయుని వృత్త త్త? మాత్మనర 

తే, చును చెలల్ కొన్ని యటనుండి + సొారిడిం బాండు 

తనయులకుం గ ల్లుతేజః చ్ $తావబలము 

* ఆక్రూరవాక్యము. నచ్యాత్షవనాన న దేవా మృచ్చిలామయాకి "తేఫునంత్యుడు 
కాలేన దర్శనా చేవసాధవః” అని మూలము. 
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లను మహో స్త్రబలంబుల $ ననుపమాన 

' సద్దుణములను బరికించి 1 చక్కనిగతి. ఈ 2774 
వారలపవై బ్రైజలకుంః గల, సారతర ప్రీతిం గాంచెం 1 జ కిక దెలుప 

గోరి యతం డట మజీయును, భూరమణునిపు త్రేకులు కబుద్ధులు గానన్. ౫ 

, గరళము పెట్ట పాండన్హులం $ గాలునివీటికిం బుచ్చనెంచి న్యా 

యరహితకార్యముల్ మజీయు 4 నారనీ చేసిన వానినెల్ల6 ద 

త్పురమునం గుంతియుకా విమలోబుద్ధియుం గార్యవిదుండు శాస్త్రవి 

ద్వరుండు హీాతుండు నై సతము వర్ణిగీలు నవ్విదురుండు చెప్పలోన్. ౪౬ 2776 

. వినియె నెజింగం గుంతియును $ విక నావసుదేవపు త్ర్రకుం 

డనువంగ వచ్చియున్న తన$ీయన్న ను గానంగంబోయి నెమ్మది 

దనజన కాన్వయంబు చరీతల్ స సృరియించుచు న శ్రుబిందులే 

శనికర నేత్రయై పలికె $ సౌమ్య! ననుకా జనకల్ సహోదరుల్. ౭ 2777 

అనుజాత లక్క_లుక్ ద, తనయులు గులకాంత లము + దయగలసఖులుక్ 

నను నాబిడ్డలం దలతురె, యనఘా! మాయన్నవుత్రుం + డై రతుకుం డై. ౭౪ 

శరణమువొచ్చు భ కులకుం $ జక్కంగం బోటునొసంగు హ్రోడయె 

నిరుపమ పడ్డుణంబుల ౨ నోనింద్యవిభూతిని చెంపుమోటు నా 

హారియు సరోజచే త్రుండగు 1 నట్టివాలాయుధుడు౯ స్మ రంతుే 

కరుణను మేనయ ర్ యనథగాం దగు నాదుకుమారులం దగన్. ౯ 2779 

వృకసంఘములలోన $ నెట్లొ చిక్కి_నజింకవలె సవత్నులలోన 1 భ వ్వరీతిం 

జిక్కి. సంతతము ను$జింతించు నన్నును దం డ్రి లేనట్టి నాశతనయవంచ 

కమ్ధను మధుర వా1క్యమ్థుల (గ్ర నీ హరి యూజడించునె యని 4 యొప్పమోటుం 

బ బ్రశ్నీంచి యంతట 1 భ గవంతునింగూర్చి సి ప్రాన్టించె నిట్లు, విశ్వాత్మ ! విశ్వ 

. భావనా! కృష్ణ ! కృష్ణ ! సోర్వజగదధివ 

"యోవమవారఠరూగినాయక ! 1 యోమహాోత్త ! 

బాలకులతోడ నెన్ని యో శీ వగలంచొగిలి 

నిన్ను శరణముచవొచ్చిన 4 నన్ను నబల. ౧౧ 2730 

. వరిరతీంపుము మృత్యువు; కరణికా భవసాగరంబు 1 కనంబడుచుండుక్ 

నరు లద్దానికి వెజతురు, పరమేళుండ వీవె యట్టి'వారిని గావన్. ౧౧౪ 2781 

అవవర్ష మోయందగు నీదువదాంబురుహూంబుకంకుం $ దోయదు వెజొ 

క్యపరమళరణము దేవే శవతీ! తలంచితి మదాత తృఫసత్యముగాలన్ . ౧౨ 2/82 

. ధర్థాత్మ కుండయి 4 తలపోయయగ నపరిచ్చిన్ను డై యలరారిశజీవసఖుండు 

నయ మణి యణిమాది?నై నైశ్వ్యర్యయు క్తుడై జ్ఞానాత్మకుడునయి 1 సర్భవే_థ్థ 

తాం-భాగ=4] 
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యగుచు నొప్పుదు వంచు $ నమరులు కొనియాడు శ్రికృష్ణు నిన్ను నాగ శ్రితవర 

న్నా శృయించితి 'దేవతాధిపా ! (మొ,క్కుదు ననికుంతి తమవారి + నఖలలోక[దుని 

తే. పతిని శ్రీకృష్ణుని సరించి 4 పట్టరాని 
వగను మీ ప్రపితౌమహి $ వసుమతీశ 

చం ద్రమా! య ష్టైపలవించె $ శాంతిలేమి; 

విదురుం డ క్రూ రుండును జాల 4 వెతలంగాంచి. ౧౪ 9783 

క. సురుచిరయశులెటం బృథా, తరుణీ దుగ ఖము సుఖముం + దమరు సమముగా! 

. బరికించి యనుభవించుచు, 'నురుతద్దుగఖమును బాప $ నూహీంచి తగన్. ౧౯౪ 

ద. తనయులు బేవతాంశములు $ డాలెచి పుట్టినవారు నీకుం జిం 

తను గననేల యూజడుము 1 తేల్లీరొ! యంచని; రంత గాందినీ 

తనయుడు కృష్ణు చెంతకును $ దాం బయనంబయి దుష్టవు త్త, తకుల్ 

_ మనసుంగలంపం దమ్హునికుమారులం గతి త్ర మబుద్ధి( జొచుచున్. ౧ 2785 

క్, తానేమి చేయకుండిన, మానవపతికడకుంబోయి $ మరల సుహృత్న్సం 

W తానము విన బంధుహితం, బై. నెగడి సుహృన్మ తంబుగనగు వ పద్ధతినిన్ . ౧౬ 2786 

క, పలికె సభామధ్యస్థితు, నిలాధిప్రుం గాంచి; కుకున*లేం దులు గడియిం 
లో 

వ లలీం చెలంగు కీ రిని వెలయించెడు ప్రోడ నీవు $ విశ్వం బందున్. ౧౬౪ 

క, కనుకళొ విచిత, త్ర, వీర్యని, తనయా ! యనుషండుం పాండంధరణీపతి స 

ర్షనివాసమునకం జనంగా, జనవతివీళఠంబు నెక్క_గజాలితి వివుజే. ౧౭ 2798 

ధర మార్లంబున $ ఛారణిం బ్రోచుచు నీలము పెలయంగరవేనీ వ్రజల 

కనురాగ ముదయించుకనట్టు ఈ లొనర్వ్పుచు స్వజను లయెడ సముత్వంబు గలిగి 

వృర్తించుచుందు వే 1 భ్ వ్య క్తి ర్దిశ్కే యములం బొందంజాలు; దట్టులుగం గాక 
తక్కిన నపెకీ. “రిం $ దప్పక పొందుచు నరక -మొందయగలానవు నరపతీం దః 

తే. 'కావునం చాండుపు త్రుల 1 "నేవిధమున 

నీకుమారులం గందు వాళ్లే కడంగి 

కాంతువే న్యాయసమ్హతిం $ గాంతు వెషుడు 

.ధరణిపాలక ! జగమందు + నరన్ కనిన. ౧౯ 2789 

క. ఏవరికి నెవ్వరితోడ నునవరత సంవాసమొప్పు $ నాం దగునుడి యె 
. ట్టైవిధమునను 'జెల్లదునూ, స్వపర్ష శ్రమును గూడి తనకేేసావాస మిలన్, ౧౯౪ 

క కలుగదు పో యిశం దనపు, త్రులతో డం గళ త త్రముఖులతో నదియె స్తే 

గలుగునని వెవ్చందగునే ం యిలౌధిపా ! జంతు పే వొౌకండె ? యిటం బుట్టిజామా! 

శక: తానొక్క.రడా మృతినొందును, గాని మటొక్క_రునిగూడి 1 కాంచండు మృతినిం 

26. 

౫ వక్ర. 'పృసూయశతే జంతు రేకవీవ ప్రృలీయ తే, నీకోషనుభుం “క్లే నుక్ళత సళ నీవఛ 

దుష్మ్భ్భతేమ్.”” అని. మూలము. _ 1 



గ! 

౮౯ | దశీమస్కం౦ధము. థ్రిల్లీత 

= “గానండు వుణ్యము పావము, తా నొక్క_ంజడె చేయు ఫలముఠదానేె గనియడున్ 

ei 

To 

బ్రితరుం డీవిషయంబుల్క జతగూడండు; కౌరవెంద్ర,! క చక్క_నధర్యా 

రితమగు ద ద్ర వ్ధిము పుత్రే తులు, నతులను బషహుురూవనావము 1 సంతతిమిప.చేన్ . 

వలువురు హరిం త్తు మత్స Ser బు లకుల్ జీవనము లై న? పుష్క_రములం చె, 

క్కు_లు తక్కినమెక్స పింబులు, చలయగుచు పారియించుగతిని $ సిద్ధం విదయా. 

ధర్మ మార్షంబును 1 దప్పి వి త్తంబును దా నుపార్టించి యశద్దాని చెతం 

దనవారలను భ్రమంబునం గష్ట్రవడి (ప్రోచి నట్టిను త్ర తులు భార్య ॥ లర్భములును 

బాణముల్; భోగము స్ట వదలీనయాన్చు నయ్యవ్ద్యాంసుని స నంతేమందు 
లో 
వదలి పెట్టును జుమా=గేవరుస విత్తములనార్చం బావమైెనర్చి ద్రోవ్యుంబుదానిం 

గొనుచుం బుత్రాదులు౯ దన్ను 3 గొనక వదలం 

గా సవాయం ె చొకండులే1కయొ రవంత 

యేని పరమార్థ మిదియని + యొజుంగ లేక 

కోర్కి_ యొద్దిఫలింపమిం $ గుందు నొంది. ౨౩౪ 2795 

తనధర్శమందు విముఖత గని తిరిగాడు మూఢజనుండు 1 కడు ఘాోరంటై 

కనయడు నంధంతమసున, ననిశము వడియుండుం గాన $1నవనీనాథా ! ౨౮ 

, తలపోయయ లోకం విది, కలతోడకా మవూయతోడం 9 గడువర్ణిలు క్రో 

ర్కు_లతోడం దుల్యమని యిమ్ముల నంచుచు నిం ద్రియముల$పొగో రడయయచోాగిన్. 

. తననుం దానే నియమం,బున నుండంచెసీకొని సముండుగ వ్వ్పిం 

పను నేర్చి వనాంతింగనందగుం గనుకకా సీవట్టు చేయలే గాం దగు రాజూ ౨౫ 

. అనుటయు గాందినీసుతుని + యప్పలుకుల్ విని యాంబికేయు. డి 

ట్రసియెను సౌమ్య! దానపతి ! $ యాయమవ్ముతంబును బొందినట్టి మ 

ర్థ్యునివలె మంగళంబు నిడి + యొప్పిదమెతగు సీదువాక్సుధక 

గొనకొని యెన్ని వారములు $ గ్రోలినం దృప్రియుం దీఆఅకుంటెడున్ . ౨౬ 2799 

వుత్రైనురాగంబుం $ బొందుట విషమమై చంచలత్వమ్మును $ జాలంగనిన 

నామనంబున సామ్య! నీమాటలివ్వి “సుదామనాముకమహీకధరమునందుం 

బుట్టిన విద్యుత్తు $ భూరితరస్ఫ టిక శిలా మయంబుగ $ గ్రాలునంటె 
హూ, 

మించి వ్ర, కాళించి 1 యంచితగతి నడంగినయట్లు నిల్వక $$ చనియెడు; మతి 

. భారహార ణార్భ మాయదుూవంశ మందు 

నవతరించిన యీళ్వరు $ నాజ్ఞ నెవ్వం 

జెట్లు తప్పింవంగాంజూలు $ నెన్నిచమాడ 

శేక్షములుగాని త్రోవలం శ జనును మూయ. ౨౮ 990 

, అల మాయాయోాగంబున, లలీతవిలాసమున జగము1లక౯ా బుట్టింపం 



824, శ్రీ తాండన కృష్ణ భాగ వతము 

గలిగి యటం జొచ్చి కర్శం;బులఫ లముల వేటువేజం బోల నొసంంుచున్ .౨౮౮| 

క, మనమున నూహింప దరం,బునుగాని వివోరమునం బశభూతవిభూతిం 

గొని భఛవచ క్ర, క ముం ద్రి ప్పెడు ఘనునకు. బర మేళ్యరునకుం $ 7 మోడ్డుం దమిన్ . 

క, అని వలికెడు ధృతరా, సుని, మనమునంగల భావ మెణింగి + మాధనుకడకుం 

జననెంచి మి త్రవర్యుల, యనువుతి న క్రూ, రుండో "ంది $ యపుజె పయనమై. 3౦ 

క, అరుదెంచె నంతమథురాపురమున కట రాము గృష్షుం 4 బొడంగాంచి మహీ 

వరు డప్పాండుకుమూరులం బరికిం చెడురీతిం చెలిపి $ వబికౌ౯ా మజీయున్. 3౦ 

క, ననునేటికిం బంవీతివో, వనజామో ! యందు గన్న4వ_ర్హ్వనముల నె 

ల్లను జెప్పితి నని గాందిని తనయుం జెజట్ంగించె సుంత $ దాయక భ క్లిన్. ౨౧ 

క. శు శ్రుత్యంతప్ర వ తిపాదిత, నిత్వమ్లళ సరు! మౌని+నియతార్చిత ! జ 

స్యాష్యయరవొళా! మాయా, కృత్యనురక్తా ! వేళ! $ "కేశవ! నృహారీ! 

6. స్థావర జంగమాత్మే ర విగశాలసరోజభ వాండసర్వతః 

a ప్రావృతదివ్యలేజ ! ! చతూరాననపంకజనే త్ర! కూలభ్ళ 

శ్వోవకనూర్యశీతరుచి$పాకరివు ప్రముఖస్వరూప! లో 
కావనదత ! భ_క్షవృదగీయాంబుజవాస! నిరంజనా ! విభూ! 

మాలిని. నిరువముగుణజాలా! 9 నిరలానందశిలా! 

వరమునితతిలోలా! $ భర్మభారమ్య చెలా! 

కరతలభృతశై లా! $ కాలజీమూతనీలా! 

హరిముఖసురపాలా! $ వోరిగోపాల బాలా! 

గద్యము. ఇది శ్రీమతి త్రీవురసుందరీకరుణావా _ప్టీ ర్వాణాంధ్ర, కవితాప్రా భవ, కాళ్ళ 
పాన్నయ ప్ర గ వ శ్రే జనమంచివంశాంబురాశికుముడినీమి శ, సుబ బ్రహ్మణ్యమనీషీ 
పుత్రే; తొరడవకృష్ణావరాభి ధేయ, శేషా ద్రినామఢే భేయవినీస్తే తం బైన శ్రీ తాండవ 
కృష్ణ ఖభాగవతంబునందుC బూర్యభాగము "సంపూర్ణ ము, 

రీ లీ శ్రీ 
WJ (UJ లో 

అవసాన 5 



వంబదియవయ థ్యాయ ము. 

న 3: నారదముఖ్యామర 
స లే! 

స్ో మౌనీంద్రసమర్చితా! సమ _స్తశ్కుతి సం 

| వ! | శ్రీనిలయా! దివ్భరూష! $ శ్రీరా ధేళా! 

అరి జరాసంధుండు మథురాఫురము నరికట్టుట. థిజా 

వ. మహాప్రభూ! తరువాతివృత్తాంతం బవధరింపుము. పరీయీన్న కేం ద్రునకు ననం 

తరకథాకథనపరాయణుం జై శుకయోగీంద్రుం డి ట్లనియె. 

చ. భరతకులర్ష భా ! వినుము + భార్యలు కంసున క్తి పాపి నాం 

బరలగాడువార లీరుషరును స్ట వర్ధి లుచుండి రనూనసంవదక్ష్ ; 

హరి తమనాథునిం దునుమ 4 నత్యధికంబగు దుఠఖ మేందంగా. 

నరిగిరి తం డ్రియింటికి మశవోవదం బెల్పంగం జింతం గూర్చంగన్. ౧ [| 

క. వగ పంతకంత కుబ్బంగ, మగథావనిపాలుం జై సమ_స్తవిధములం 

దగిన జరాసంధున క్కిమ్లుగం దమకు౯ విధవత యెటు $ పొస౯గానొ దానిన్, ౨ 

క. వదలకయుండ వచించిరి, మదపౌరుషములం జెలంగగమాగథధుం డట్లా 

సుదతులవలనం దద ప్రియము దగకా విని నోకరోషములు పెనంగగొనంగన్ ౨౪ 

చ. తతివయి యాదవాన్వయము $ మీణత నొందంగంజేయయాలు ను 

'_న్నతమగువూన్మిం బూనె; జనశనాయకే ! యవ్వల మాగశథావనీ 

వతి వరవీరులకా గాలుచువంతము దీర్చంగ వీరఠరవారముల్' 

. జతనముమిోటు రాం జనియెం 1 జ క్రినివాసము ముట్టడింపంగన్ . 361 4 

క్ర. ఇరువదిమూ: డట హిణులురుజవ మలరంగరాయగ $ నుర్వీపతి శీ 

వారివాసమైన మధురా,సురవరముకా ముట్టడిం చెం $ బూనికమెజయన్. ర 5 



గో 
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క, నలు దెసల నొక్కరితిగం జెలియలికట్టం ద్యజించి 5 వెచ్చెజ భూమి 
వలయము ముంవంగం బొరలిన, జలనిధివలె నడ్డగించె 1 నేనలతోడన్. vy 6 

చ. తననగరంబు నక్క_రణి $ దర్పము చే నరికట్టినట్టి దు 
రను నఖియాతిం దానెటీ 1 సర్వవిదుండగు చక్రి స్వీయులౌ 
జనులు భ యాతి రేకమున $ స్వాంతము లారి దగంగనుంట నె 
మనమున నెంచి భూభరముూమానుచు కారణమూని తా థరన్. ౫4 7 

క, అవతారమందుటయు' నొక్క విధిం దలపోని దేశ కాలానుగుణం 
బవితథము నై నగతిం దన, యవతారఫ లంబుం గూర్చు + నాత్తం దలంచెన్. ౬ 8 

ఉ. తౌ నొనరింవంూాం దగిన 1 తత్సమ యూ చిత కార్య 'మేదియం 
చానళినాయతాక్షుం జెద 4 నఫ తలంచుచు నిశ్పయించ ని 

ట్రీనృవనేనలం దొలుత$నే పాలీయింవెద వీని కటులో 

నె నరనాయకుల్ తమమీవహాబలముక౯ గొనివచ్చి ర త్తతీన్, ౭ 9 
క, ధరణికి ఫభారముగాందగ్క గురునేనల వీనినెల్ల 61 గూాల్తునుు రథకుం 

జరహయభ టసంకుల మ, పరనై నము జనుల కెల్ల + భయదంబు నగున్. ey 
క. అరువదిమూం. డతెహిణు, లరయంగ నీసెనలున్న $ వట్రాటను నేం 

బరిమా రు వీని మాగధథుం దరుణంబున; నిందుం జంవఠళదగ, దీతండున్ ౮ 11 

మ. మరల౯ సెనలం గూర్చుకొంచు మశ్గురకా $ మర్చింవ నేలెంచు ని 
క్క_రణిక్ వారల జంపవచ్చు నిదియేగ కార్యంబు; భూభారముకా 
హారియింపకా జనియించినాండంగద యాీర్య సోమముం గాళుటల్ 
దురితాత వ్ర జముకొ వధించుటయుం దోగడో ధర్మరయావిధుల్. ౯ 12 

మ. కొనసాగించుట య ట్లభర్య మును నీశీోణికా సమూలంబుగాం 
గను విధ్య్వంసముచేయుటల్ తలయంగాం $ గార్యమ్లులౌ నాకు నీ 
తను వీకార్యములం బొనర్పంగనె సం థార్యంబు గానయ్యె; నిం 
కను గల్లంగల 'కార్యజాలముల దీఠతుం దీర్పనౌ నిమ్లులన్, ౧౦ 18 

చ. అని యిటు లెంచుచుండ నపు 1 డంబరమధ్యమునుండి సూర్య కాం 
తి నడంయ తేజమొవ్పంగను $ దివ్యరథంబులు ెండు యుద్ధసా 

ధననికురుంబముల్ వలయం 1 దత్త ణమే వరసనూతయు క్రి వ 
వచ్చెను; రథయుగ్న మందు నటం $ జిత్ర వు రాతనళస్త్రముఖ్యముల్. ౧౧ 14 

క. నిరువవుములు దివ్యములున్తు బరభంజనచణములు నయిోభానిల్హల శ్రీ 
"వారి వానికా సంకర్ష ఇ బరికింప్రు మటంచుంజూవీ 4 వలికి నయమునన్, ౧౨ 
చ. కనుంగొను మార్య ! నీవె కడ$గ ండ్తను బాపుచుం బ్రావుగాం దగ; 

__ మనియెడు యాదవావళిని 5 మైకొనియె౯ా వ్యసనంబు లో ప్రభూ ! 



౫౦] దళమస్క ౦ ధము, 827. 

. యనువమయుప్మదీయరథ 1. మల్ల డె వచ్చె నభంబునుండి దీ 
నిని గనుమా ప్రియంబులయి / 'నీవుధరించెడు నాయుథావళుల్. ౧౩ 16 

క. పరికింపు మవిగొ యారథ, వరముక రీ స్ట గ్రుంబ యెక్కి. $ వాహీనులను సం 

గరమునం బొలియించి వివత్పరంపరం గందుస్వజనోవటలము దయతోన్. ౧౩౪ 

క.. కరుణమెయి నుద్దరింపును, వరోవకారులకు నెల్ల శభ దృ మొసంగుమా 

పరమేశ |! యేతదర్ధ మె, నరలోకమునకా జనించోనారము గాదే, ౧౪ 18 

క. స్రరువది మూండతూపాణు ,లురుభారము భూమి విడుచు + నొప్పెడు వీనిం 

బరిమార్చి వృథ్వివెతల౯ గరుణ మెయిం దీర్చ్పవయ్య 1 కడు: బూనికతోన్.౧ ౮౪ 

చ, అనియిటు లన్నకుం చెలిపి $) యాతండు సమ్తతిజూపం జక్క_ంగా 

మనముల గార భారమును $ మాన్చంగ 'నెంచుచుం గ _తృళంబులం 

గొని ధరియించి )చుల్పముగం $ గసాడిననేనలంగాడి యస స్థం 

దనములనెక్కి_ యాయుధగశణంబులం డాలిచి వూన్మి_6 దీర్పంన్. ౧4 2౦ 

తరళవృ త్త తము. 

ఫురమువెల్వడి; గంత వేడుక 4 బూరుపో త్రము నుల్లస 

ద్దరము నొ_క్తెను డారుకుండు రశథంబుందోలల రోహిణీ 

వరుండు శంఖము నాకై దాననె 4 వై రినేనలగుండియల్ 

కరము వెపథు వాండె నయ్యుది $ గాంచి మూాగధుం డుద్ధతిన్ . ౧౬ యే 

సీ. వచ్చెడువారలం 1 బరికించి హరితోడ నివ్విధి. బూన్కివ(చిం చెం బూరు. 

, హాధమా! సందర్శనానర్హ్శరూవుంజడా | నీవ మందుండ వాదు 5 వీవ బంధు 

వనన మొనర్చినీోయట్లి పోడవు గాన నీతోడనివ్పు డనీక మేను 

'చేయలా'నొల్లను 1 దన్నవాండవె కాక యుక్క_రుండవు నాటయుద్ధ మొనరు 

లే, పంగ సీగ్రయ్యెడిని వొలఠగంగల దగును ( 

నీకు దూరంబుగాంగ జీని యిది యిట్టి 

'' దగును; రామా! రణంబు చేశేయంగను శ్రద్ధ 

గలిగినం బోరుమా ul ర్యశకలితుండ వయి. ౧౮౪ _ 22 

చ. పరుగిడరాదు పోరునెడ 1 భారతరాస్త దిషువ్ర, వ జంబు ని 

_ రృరగతి నీశరీరణమును 4 బై పయి జీల్చుంగ ఊోనివీడి స్వః 

.. పురమున శేగువూ, శ రసోమూహామునకా నను నొంవం జాలుదే 

* “హీకృష్థ పురుహోధమ, గుెపేనహిం త్వయా మందనమయోలల్సే నై యాహి బంధువాకొ' ఆని 

మూలము. “పురుహెఅధమాయనస్య”” అనిసమాసము. గుెఫీన. సర్వాంతర త్యాద్దర్శ- నానర్హ్హేణ. సూఅమండ. 

బధ్నా తీతిబంధుః అవిద్యా. తాంవాంతీతి,. అవిద్యానిరాస నేతి. » వ్యాఖ్య. ఈయర్గ సార మావద్యమునం 

గలదు, 



828. శ్రీ తాండవ కృష్ణభాగ వతము (ఆ, 

మరణము గూర్ప్చుమా యిచట $ మాటలు వెక్కి. చేల యం చనన్. ౧౯9౪9 

చ. వనరుహనేత్రు డిట్లనియె $ బౌరుషముం గడుంజూవుచుండు కూ 
రనికర మంఅెశాని సమీరంబున బింకములాడయబూన రో 

జనవర ! యాతురుండవయి చావందలంచుచునున్న నీదును 

_క్రినిచయ మేము ఇాకొనము  ధీరులమాటలె మాకు _గ్రావ్యాముల్, ౨0 24 

ఉ. అంతట నాజరాతనయుం 4 డాగృహమే తను. దొందణీంప దు 

న్గాంతేబలంబుతోోడ ధ్వజ? రాజి మవహారథ వాహనాళ్వోముల్ 

దంతి గణంబు సారథులు 1 తన్న్నాగిం గెల గొవ్పనేనతో 

నెంతయు వేగ సోదరుల 1 నిర్వురం జుట్టుకొనెం జలంబునన్. ౨౧ 95 

చ. అనిలుడు మబ్బుతోడ? గమలా సుని రేణుతతి౯ా భనంజయుకా 
గనుంగొనరానిచందమునం 3 గచ్చెడురీతిగం దోంచె నద్ది; నం 

దునితనయుండు రాముండును $ దోరవు వేడుక నెక్కియున్న స్యం 
దనములు వారియావృతినికదర్శన యోగము లయ్యు నత్తటీన్. ౨౧౦ 96 

క. గరుడధ్యజంబుగల యా, హరిరథమును దాళ కితీనాంచితమగు రా 
మురథంబును గన౭జాలక, దురమును గనువేడ్క_ నగరోతోయజనేత్రల్. ౨౨ 

ఆ. హర్శ ములను గోపురాట్టాలకంబుల, నెక్కి యుంట శోక 4 మేంచ నపుడె 
సామ్తనీలిరి హారియు $ నిమ్హాడ్కి_ బరసై న్య, జలదవం క్లి మిగుల $ సంతసమున. 

క. తననై నము శరమయవృ,ష్టిని ముంచుచుం వీడనొందం 4 చేయలగం గని యా 
రిని బాపనెంచి విబుధుల్కు దనుజులునుం బూజచేయం $ దగుశార్డంబున్. ౨౨౪ 

(అ 

న్ త్వరవడి గ హించి మిగుల మొరయించెె, నిషమంగవర్యుశమున నుండి ళరో 

త్క_రమును గైకొని యు_త్తమ, శరాసనమ్మునను గూర్చి $ శౌర్యము పొంగన్. 

క. ఆకర్ణాంతము జ్యాలతి,కాకర్షణ మాచరించి 1 యట్లు శితళ రా 
నాకమవోగ్నులం బరసెక జీకాకుపడంగ శత్రుగనేనలు వెలుచన్. ౨౩4 8] 

ఆ. ధనువలాతచ క్ర, $ మన గుండ్ర ముగం గానం 

బడుచునుండ దంతిగీవరము లళ్ ర్ 

ములును స్వందనములు $ బలములు "తెగెవడం 

'చేయుచుంజె సురలు 4 చేరి చూడ. ౨౮౪ 29 

సీ. కుంభస్థలంబులు 4 త ణివైందెగిపడం గరులు; శరచ్చిన్న $కంధరమ్హు 
లగుచు హయంబులు $ హరవాహనధ్వజరథికసారథులౌచు $ రథవరములు 
విచ్చిన్న దోఃకంఠ ే వితతులై కాల్పలములును య్రందెను; వారి $ యలఘు బాణ 
నులు వైవ నీరీత్రి 1 నిలంబడియున్న ట్టి కరిఘోటకవదాలతి 1 గణతనువుల 



౫౦.) దశమస్క ౦ధ ము, ప్రల 

తే. నుండి వెలువడుచున్నట్టి 4 యుగ్రురక్త 
''' ఫూరములు శై వలినులను 4 బోలిపాతె; 

బావాువ్రులు సర్పములుగాయ $ వై రివీర 

న్సీర్ష ములు కచ్చపములుగC $ జెలయగగుచుండ. ౨౬ తిరి 

ర్, వాళకరగణములు ద్వ్వప్ర, "ప తతులుగా నిహతవాజి రాజియు (గ్ర్రావో 

' కృతిగాం గరములు మోనవి, తతులుగ శై వలము లట్టు $ తగం గోశంబుల్. oy 

క. ధనున్రులు తరంగములుగా, ఘనళ స్తా స్తాస్త్రాదికములు 1 కడువడి నీటం 

జనుచున్న గుల్మములుగాంగను; జర, ముెల్ల సుళ్లుఫగా భయదములై . ౨౭ గల 

చ. వరమణిభూష భోత్స_రమె 1 వాలుక లే యువలోత్కరంబులై 

1" వరువడిం బాటుచుండం గను$వస్టైను భీరు భయంకరముగా 

నిరుపషమవి క, మాఢ్యులకు $ నిర్భర హార కరంబుగాా మహా 

తర రణరంగ మయ్మొుడ నిగతాంతము ఘోరము మంజులంబునై. ౨౭౪ 86 

క. ప్రిరుదెగలకుం గనువళై; నృపరి మేయదువో ప, తావభాసురుం డగుచుకా 

' హరి సోదరుండు రాముడు పరులకా ముసలాయుధమున 4 బల్విడిం (ద్రుంచెన్, 

cir జలరాశిభంగి ఘూోర్ణి లుచు జరాసంధపాలితంబగుచు దూ$ప్పార మగుచు 

దుర్చమంబును బరోవర్లఖైరవము నౌ నైన్య మయ్యది శేలికచందముననేె 

వి క్ర మించుచు మవవీరలౌ వసుదెవశనయులచేం | బవంశచనిచయపరి 

| పాసకవరులచే $ నోలిం బరిశీణముగం చేయయడియె[ సప్పోల్కి గుం 

తే. డరులం (ద్రుంచుట చిత్ర మెగవ్షరుసగాదు 

స్వీయలీలలు కనబడం శ చేయయబూని 

తీ, జగములకును సృష్టియు 3 స్థి నీతియు నంత 

"మును దగంగూర్వ్పుచుక సరగ్టోము గనుంగొనుచు. ౨౯౪ 88 

క. అనుపమ సకలగుణంబుల్కకును దానే దానలవుయి $ కోరు. లొసణసచుం 

దనయంత దానెయై తగు వనజాతు(డు శ త్రువీరకవార మడంచుటల్, 3089 

క. వరికింవం జి తే మెటుల, నరా ముం దాల్సీ డానినై జము నెల్ల 

' బరులకుం గవంబజచుట శ్రీ,వారికృత్యము వర్ల మయ్యె $ నవనీనాథా!. 3040 

చ. తేనబలముల్ తణంబున హాోతంబులుగాయగ మవాో ల వాంబున౯ా 

వనరుహానేత్రు, సోదరు నశవార్యువరా క్ర కముం దాంి కై యంతలో 

నన విరథుంచనై తనయఫనంతబలం బటు వ్యర్థ మైన నే 

'మనుటకుః దోంపకున్న జరకయాత్తజూనిం గని విక్రమంబునన్. 30౪ 41 

చ! హూలధరుం డ డత్ఫుద గ మగు ఫ్ నట్టి ప్రయత్న ముచేత నీంహాముం 

 గలహామున౯ా జయింవ నొకశగంతున సింహము వై 6 బడంగ ని 

ఇాం-భాగ-క్తట్లి 
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ముల జనురీతిగా సరథశముకా వడి డిగ్రీ బలంబు పొంగంగాం 

జలమునం బక్టై; నాబలుని $ సాహసముం గని యమ్ముకుందుండున్ . 3౧ 42 

ఈడ, వై రివిదారణతుముని $ వారుణపాళములక్ దగిలి యొం 

 శేరయ మొప్పంగా మనుజు $ లేడ్మాలం గశ్చైడు రశ్శిసంతతి౯ 

గోరికం గట్టి చంప మదితగో"రెడు న నన్న తలం చెటీంగి యా 

చారుణకార్య వమూపుటకుం 4 చాం దలపోనెను 'ేర్చుమోజంగన్. 3౩౧4 48 

తే. భావి కార్యము. లీతనిీీవలనం గలుగ 

గలవు; .సలుమాటు వీతండు 4 బలములం గొని 

వచ్చు వాని వధింప భూోభార మడంగుం 

గొంతయేం గాన వధియింవతగూడ దితని. 3౨ 44 

చ. అనితలపోసి చంప దగశ+దంచు హలాయుధుకృత్యమాపి యా 

తని విడిపించె మాగధుండు $ త న్నిటులోకపతుల్ విముక్తుంజె 

య నలముకొన్న లజ్జ నభిశయాతిభ యంక రుం డయ్యు వీఠులుం 

దనుం నొనియాడనోప్పియును $ దత్క్బృతికిం బ్రతిచేయు కోరికన్. 3౨4 కక్ 

చ, వనమున ౭ేగి నిస్థమెయి $ వాంఛలుతిర్పలగం జాలుస_త్తపం 

బును నిధింజేయ నెంచి యటు 4 పోవంగం ద్రో వకు నడ్డమై జరా 

: తనయుని మిత్రులైన నృవీతల్లజు లాపుచు దై "కోవళంత్ర. "మొ 

యానం దము? ఏ భో బ్రొత్సహింప నిటు ల త్తతిం? బల్కీరి ననేచ్చమాజంగన్. 33 46 

ఆల అత్యంతచిత్ర శ 1ద్దార్థముల్ గప్రిన వాక్యము లవి యిశవ్వడువునం దగా 

నార్య! యల్నులవంక $ నధికునకుం బరాభవముగహ్టుటయు ట్రైవబల మెన్న 

నధిక మంచని తోంచు $ నరయంగా నిజకర రృబంధమువేత నవ్వారికేం బ 

రాభవ మొనగాడు? రాదు మాన్చంగ చాని దైవతంత్ర త ముదాంటగథదరముగాదు 

తే, నీ విలుంగవె యిదని యశనేకలాకి 

కో కలను బల్కి వారించి 1 రొక్క_ మొగిని; 

యదువ్రులనెలుంగుం "గావున $ నదియు నతేని 

కప్పటికి న్యాయ మేయని $ యాత్మ దోంచె. 3౩౮ 47 

క. ఆవల బార్హ ద్రథుం డన, భూవినుతిం గన్న మగధశభూపాలుం డ 

ట్లావాసుచేవుగ డూరశ్కపోవిడిచిన దుర్శనుండయి 4 పోయె నగరికిన్, 3౫ 48 

క, బలములు హతములు కాయగా జలమూనియె చొ చ్చెం దనదూజనపదమునుః శ్రీ 

' జలజాతుం డతుతనిజ,బలుందై రిపుబలమపవోర్షశవము చా౭టి తగన్, 3 49 

* “వధ్యమానం వాతారాతిం పాశ 3 ర్వారుణమానుమైకి? ఆని మూలము, “వారుణైర్నా గాది 

ధూ-పైః మానుష రజ్యాదీభిక” ఆని వంశీధరి, 



1ం.] దశ మస్క 0థము.. asi 

చే, సురవరు లద్దిరా! యని ప్రశసూనములం గురియింప్క మెచ్చుచుం 

. బురజను లెల్ల మోదమునం $ బొంగాడునాత్శ లం ద న్నెదురొ_న౯ా 

గరముల నె_త్తి మాగధనిగకాయము వందిగణంబు సూతులుకా 

నిరవమగోయసంతతి విశనిర్థలమౌా విజయంబు6 బాడంగన్. 3౭ 50 

చ. హూలధరుంగూటడి మి త్ర గణ? మాదృతి వెంబడి రాగం బ త్తనం 

'చెలమిని జొచ్చె 0, శ్గ్హారి యశభిష్ట్రదుం డివ్విధిరాంగ శంఖ భే 

రులును మృదంగదూందుభులు 1 రూఢికి నెక్కి_న తక్కుతూర్యుముల్ 

బలువిడి మో, వెణుముఖశవాద్యరవంబులు చక్క_ంగాం దాన్, ౩౭౪ 651 

చ. మనమున వాని మెచ్చుచును స్ట మార్షములం గయి చేని భూరిశే 

తనముల నెత్తి సంతసము 1 తమ్హుమజతంతగం బ్ర్యోత్సహింవంగా 

జనులొగి నిబ్బియుండ శ్ర థు తోసంతతినాదము నిర్భరంబు గాం 

దనరంగం గాతు కాతిశయోత౯ా మణి తోరణవం_క్తి గట్టింగన్. 3౯. ర్2 

aim మానినీముణు లొగి 1 మాల్యదధ్య శ తాంకురములం జల్లుచుం 4 గూర్షినెజుపు 

కనుందమ్థులొ వృంగథగరమున్నహంబుగందనుజూా చుచుండంబూ) చ్చెను; రణంబు 

నందు నార్టించిన [! యర్థంబు వీరులభూవణంబులు యదుీభూపవరున 

'కాయు గ్గ ననున $ కర్పించెం దా నెల్ల జగములకుం బ ట్ర భుశసత్త త్తముండయి 

తే, యొప్పియుండియు నాచారమూని యంత 
నాజరాసంధుం డవజయ 1 మాత్మ నేంచ 

మరల నయోహిణుల మున్ను 4మాడ్కి_ గూడి 

వచ్చి రణ మొనరించి య$వ్వరుస నోడి. ఈం . ర్లీ 

క, మరలం జని మజీయు బలోత్క్మ్రరములంగొని వచ్చి యుద్ధధర ణి బలియి 

చ్చి రయమ్మునం జని యివ్విధి, జరకొవురుండు పదియు నేడేగసారులు వూన్మి-న్. 

క, అనిచెేసి కృష్ణపాలితు, లనఘులు నగుయదునృపాలు 1 రత్యుద్ధతి ని ని 

యనిఖిలనేనలం గూల్చంగం జనుచుంజెం బురంబువేర $ సంతేస్ వమూజన్. ర౨. 

క్ర, హారి లేజము తోడువడకా, బారా క మముమోలు వృష్టి, వరులు పరబలో 

త్క_రముల నడంచి రంతట, జరాసుతుం డర ర ఫవూని 1 స్వబలనివాతి కై. vzy 

క, మనమున గుందుచు హరిబలుు, లని మున దన్నుక౯ా జయించోయ స్రైవిడువంగా6 

జని వదునెనిమిదవ తడవి నని చేసీ యదెట్టులైన 1 యాదవవరులన్. ౮౪౩ 657 

క. అవజయ మొందించి యడె, ట్లో వరవమయళ మొండి వెలయానూహించి సువీ 

రవటలమును జేకూరిచె, విపరీతఫ లంబు గోరి $ విషయవశుం జై. ౮౪౩4 58 

మ. అనినేయంగం 'బ (బ, యాణతత్సరత మై $ నామాగధుండుండు నం 

త నిలింపర్షి యనంగ ఖ్యాతిగనుచు౯ $ నానా ప్ర కారంబుల౯్ 



తేరే2. 

' 

కీ 

చ, 

''" రదముని పోత్సహింపంగ ధశ$రం దనయంతటి వారు వృష్ణులే 

శ్రీ ఈౌండవకృష్ణేభాగవతేము 

జనులక్ా ము కుల జేయు నారదుడు కీ ప్ప స్వామి మూలంబునం 

[అ 

దనువుం చాయలో నున్న యయ్యువనభూనాథుక్
 రణో త్పాహనిన్. లోల 59 

చ. కనుగొని వీరవర్వ! యదుీకాంతులు ని క్రృమధుర్యు . లంచు మే 

దిని బొగడొందువారు జగశతింగల శూరులలోన మేటి వీ ' 

వనియె యెటుంగుదు౯ గదనమందు మవాద్భుతవి క్రమంబు చూ 

వనుసమయం బిడాయగద, విశపముల "గెల్వకయుండం జెల్లునే!. రర 

యదువులగెప్పినం గలుగు 1 నాయతకీ ర్రియశంబులంచు నా 

గద యనువా ర్ల వీనుల నిశకామము బ్రద్దలుచేయ నోర్వలే 

క దను రణాంగణంబున నొకం డెదిరింపంగ లాడు కట్రనన్ . రోల 

. ఊరకయుండవచ్చునె? మీహోద్యమ మొప్పంగ వానిలిట్టి దు 

ర్య్వారపరా క్రమం బలర వారిజమి తు నినూతి “గేహముళా 

'జేరంగయంపు టొప్పు నని 4 చి త్తమునం దలపోసి లోకమం 

. చేరందనంతవార లను $ కేర్పడ నోర్వనివాండు గావునన్. ర౫. 

. మూండుకోటుల మ్లెచ్చులం $ గూడి వచ్చి 

మథుర నొక్క_ట నరికశ్చా + మాధవుండు 

పహూలధరుంగూడి చింతించె  నప్పని కెటు 

బదులుచేయంగ నగునని $ వలువిధముల. ర 

. కటకట! వృష్టివీరులకు $ గాఢతరంబగు దుఠఖ మిట్టు లొ 

క్క_ట నిరువంకలం గలిగం $ గాని యిదెంతే యనంగ రాదు సూ; 

వటుతరళ క్రి మ్రేచ్చనరోపొలకుం డియవనుండు ప_త్తనం 
బిటు కడుముట్టడిం చె జనులెల్ల మవో_ర్డిని గుందురితింగన్ . ౮౬ 

అతిబలకాలి వీడు మగశఛావనిపాలుండు నెండొ లేపా యు 

ద్ధతి మెయి రాంగలండు నియశతేంబుగ నమృజునాండొ వచ్చు నీ 

శీతివతితోడ సంగరము1చేయుచు నుండల మాగథుండు వీ 

రతతులంగూడి వచ్చిన భశ$రంబగు సంగర మెన్నిచూచినన్. ఈ ౭4 

. వచ్చెడు నాజరాసుతు. డగవార్యపర * కృమళాలి యీాసునం 

జొచ్చి వరూధినింగలంచి 4 శూరులబంధువుల౯ా వధించు, లే 

కిచ్చ మెయిక౯ా స్వకీయపురి? కేనియు బల్మిని గొంచుంబోను లో 

00 

61 

63 

G4 

హాచ్చు పరాభ వజ్వలనుం $ జేయుట న్యాయముంజూడ డింతయున్. ర౮ 66 

కనుకనె యిస్టు మర్త్యులకశగమ్యము గాం దగుదుర్ద మొండు నే 
ర్పున జలరాశిల్లో నడువుం + బొంకముగా, రచియింత మందుజ్ఞా 



౫౦.) దళమస్క 0ధ ము, తేలి 

తినికరమంతయు౯ నిలిపి $ తీ వ్రమతిందగు మ్లేచ్చవీరు నీ 

తని బొలియింత మంచు మురీదానవసూదనుం డగ జన్తుత్ న్. 'రణ 67 

స చక్క యో జించి వ ద్య్వాద+ళ మితేములగు 

యోజనములయంత ద $ వ్నొప్పు దుర్ల 

మదియంతరమున విచి) తాక్భతం దగు 
య Uy 

నట్లు నిరింప ఇల్ల్సకి $ నాజ్హ యిడియె. ౫౦ 68 

స్స విశ్వకర్మయు మవోశవిష్టునానతిం దలందాల్చు సంద్రంబు నంఠఫతరమునందు6 

ew 

బురము నిర్మిం చె నవైోవుణ్యము మెజియంగ వీథులు చత్వరవితత రథ్య 

లెవ్విధి వాస్తు సెవప్రమౌ నట్టు ల; సగర మయ్యది చూూడరేదగి చెలంగం 

గల్బద్రుమంబు ల”నల్పవుప్బోల్ల సద్వారు ద్ర షజంబులు 1 విలయుచుండం 

0 an pS మంద జ? న్య . జిత్రేములగు నుద్య్యానముల $ సిధ్ధఫ లము 

చెప్పుడు తగియుండ నెంతయు $ నెసంగుచున్న 
యుపవనంబులు నందొప్పీచుండా మణీయుం 

జారుసౌధంబు లొప్పారెఠగజాలుగం దగి. ౧౪ 69 

. కనకమయంబులై కొస లఅశగాధనభ ంబును దాంకుచుండ నొ 

ప్పీన ఘనళ్చంగముల్ గలిగి ? ప్రీతిని గబ్రంగంజెయయాలి చ 

క్క_నిపటికంపుణా లం బొసఠగం గయిచేసినయట్లు చూడగా 

ననువగునట్టి యట్టడులు $ నట్టులె గన్సడు గోపురంబులున్ . ౫౨ 70 

. రజతారకూట నిగరాణనైే పుణ్యను గలిగిబంగరుకుంభ శములను వెలయు 

నళ్వశాలలు మజిశయన్న శాలలు జూడం దగియుండె; మణియు రోత్నంపుంగుంభ 

వితతుల మరకత ఛశవృతసుస్థలంబుల నలరారుహేవమగ్శ['హములం జక్క 

నాపురం బొప్బారె,$ నందు సొంపుగ చేవతాలయంబులుం జంద్భ$శాలలు యదు 

లే, వరుల చేవాలయంబులు 4 వరుస నాట్లు 

జాతు లుండంగం దగినటి 4 సద ములును 
కు” గా 

. గన్నులకుం బండువుగ నందుం $ గ్రాలుచుండ్కా 

నాఫురము ద్యారకావహ్యయ 9 మమర వెలసె, ౫౮ il 

. హరికి మదిం బ్రియంబొదవ్రశనట్లు సుథర్మను బారిజాతముక్ 

హరిహయుం డందుంజే ర్చెం బురీమం దటనుండు మనుష్య లెల్ల రుకా 

నరులకు నై జధర్మ్యము లేనంగం బొనంగిడుమయుత్పపాసలు౯ 

జర, మృతి శొకమోహములు $ స్వవ్షమునందును "లేకయుం దద్రోగిన్. ౫! 72 

* ''నురృద్దు మలతోచద్యాన విచిత్రోప వనాన్వితమ్.”” అని మూలము. “ఉడ్యానోపవన యోః 

పుష్పఫల ప్రథాన ల్వేన భేద.” అని టీక. 



నిశ శ్రీ) తాండ వకృష్ణ భాగవతము (ఆ. 

చ. నలు పొకకర్ణ మందున గశనంబడం దక్కి నదేహ మెంతయుం 

దెలుపుగ నుండంగా మనసుశతిరునం బోవంగంజాలి యున్నవి 
తుల వరుణుండు వంవెం దమితో నిధినాథుండు లోకపాలుండై 

యలరు కుబేరుండ_త్ప్తజనె $ యస్ట్రనిధుల్ వనిపెం గ్రమంబునన్. ఎట 78 

సీ. అవిపద్యమనియు మవోపద్మ మనియును గుందకూర్మములు ము1కుందనీల 

శంఖొదకములని + సంజ్ఞ లం చెంపాందు నవాని నగర భా$గ్యంబు వెలయు 

గాక యంచని పంహ్క 4 లోకపాలకు లెల్ల. దమవిభూతులం బంటి $ తమకుంగల్లు 

భక్తిని జూపిరి + భగవంతుం డీరీతి ధరణిగతుండై నం దమకు మున్ను 

'తే, హరి యొసంగిన స్వాధి కాశ రార్థనీద్ధి 
కొెటికుం దగియున్న నిభవముల్ $ కోర్కి_మోాణుి 

సిద్దముఖ్యులు మరల నో శ్రీ హరికని 
ఢ్తు 

భ_క్తి నర్చించి ధన్యు.లై $ జలిరంత. ౫౭ 74 

ఇద. హారి పరమేశ రుండగుట $ నద్భుతరతి సృయోగమాయదా 

నిరుపమళ క్రి నమ్హథుర $ నిల్చినన్వీయజనంబు ద్వార కా 

పురమున. EN వారలను $ బూనికం గావంగ రామునిల్సి యా 

దరముమెయిం దదాశయము $ డాం గొని చక్కని యూహ లొప్బంగన్. ౫౭4 

చ. వనజదళాముం డాతణమె $ ద్వారకంబాన్ యొకండె వత్తనం 

బును మథురాహ్యయంబు నొకశపోలికం జొచ్చి వ్ర లంబనూదనుం 

డనుమతి చేసినట్టిగతి $ నంబుజమాలికందాల్చ యొయుథా 

ని ధరియింప కాత తృఘనలిలను నోపురనీము వెల్వడెన్. ౮ 76 

~~ 

యేబదడియొకటవల ఛ్యాయ ము, 

అరి కాలయవనుడు ముచుకుందుని చేం బొలియంట. అతా 

చ. అనీ వచీయించి యాశుకముహర్షి నరేంద్రున కిట్టు తెల్చెనో 
జనవర! కృష్ణమాంర్తి రిదగు $ సాధుచరిత్ర ము నాలకీంపు; మొ 

యనిన నుదితోడునాథుండన 1 వోరిరుతుల్ దగం బ_త్తనో తృమం 

బునం దగుద్యారముక విడిచి $ పోయెడువానిని గాంచెం నృష్షునిన్ ళ్ళ 707 

చ. హరియును దర్శనీయతమ $ మై కనువస్టైడు చేహ మెంత" శ్యా 
మరుచిం దగంగ వస్త్ర మలికమంజొలమె కనక ప్ర శాళమెై 

వరంగుచుం బట్టు చే నమరుశవంబడియుం డెడుదాని దాల్చి సుం 

దరతరకా స్తుభంబు రుచఛామము కంళమునం జెలంగంగన్, ౧ 78 

* “క్ర యో? వ వభౌవేణ నత్వా సర్వజనం వార.” అని మూలము, 



౫ిం.] దశమస్క 0 ధ ము, 8కిక్ 

క. ఉరమున శ్రీవత్పంబను, వరచిహ్నము కన్పడంగ 4 భాసిలుచుండెల; 

బరవమములు దీర్ధ్యములు నై బరికింపంద గిన నాబ్లోశ బావుువు లొవ్బన్. ౧౪ 70 

క. అనుపమ నవకంజయుగం, బన నెట్ణనికన్ను లెన్న  వోరితరములై. 

కనులకు బండువు చేయుచు, వనజాతుం డన్న వేరు $ వసుధ వెలయంగన్* ౨ 

మ. జలజామోనన మెల్ల వేళలను హర్ష సారమై శ్రీ యుతి 

"విలయం జాలుచు సత్క_పోలమగుచు౯ ? బిభన్మవహాకుండలో 

జ (లమై వారిశుచిస్మితం బగుచు నుశత్సాహంబు వై (బొంగంయగా 

నల రె మ్రేచ్భవిభుండు కృష్ణుంగని యిట్లాత్మం దలంచెం దగన్. 3 3] 

మ. సురుషుం డీతండు నాబ్టుచేతు లలరకా శ చొల్పాణు శ్రీవత్ససుం 

దరవతుం బమర౯ా సరోజసమ నో తృద్వంద్వ "మొప్పక౯ మనో 

హరరూపంబు గనంబడంగ వనమాీలాలంకృతిం జూడనౌా 

నుర మెంతోరమణీయమై తగ మునీంీదోక్ష ప్ర కారంబుగన్. ర 32 

చ, కనబడు, వాసుదేనుం డనలగాం దగియుండెడు వెటొకండు కాం 

డని మదిందోచుచున్న ది; నిరాయుధుం జై రథ మెక్క_శకే జవం 
బున బరుగాత్తుణాడ పదోముల్ ధరంజక్క_ంగ మోపకుంటయే 
కనంబణిచెల౯ా నినాయుధుండం 4 గా ననినేయుదు వీనితో నిటన్. ౫ 33 

చ, అని మది నిశ్చయించి యవోనాధిపుం డై వరాజ్యుఖంబు గాం 

దను నొకలెక్క చేయక నోతాంతము పాతెడు కృష్ణుంగాంచి యా 

తని వెనుకా జవంబమరం $ దాం బరువె_త్తెను "మూగి రాజి శేం 

గనుంగొనం బట్టం గా నలవిశగాని వరాత్పరుం బట్టుకోరికన్, ౬ 8:1 

చ. పృతిషడమందు నాయవనపాలుని చేతికి జిక్కునట్లు శ్రీ 
వతియును దోయంబేయుచును $ బాలిశు నాతనిం జాలదూరమే 

మతి ప్రభం గూడం గొంచుం జని $ త్షైాధరకందరసీమం జేర్చి, ను 
ద్ధతుండగు స్థుచ్చనాయకు(డు 4 తావమురసాతుని వెన్క. బోవుచున్. 2౭ 95 

చ. యదుకులమందు సంభవముీనందిన నీ కిటు పాజపోవు టొ 

వృదు గదయంచు నుల్ల సపుఠబల్ము_లు పల్కు..చు వెంటంబా ఆం గా 

ని దనదు కర్షముల్. చెడక 1 నివ్పిన పాతునున౯ా బ రాత్ప్సరు౯ 

సదమలుని౯ా స్ప ఖశింవంగను 9 జాలండ యెంత యదృష్టహీనుండో!. ౮ B6 

౫, యవనుం డదెంత యుల్ల సము $ లాడుచునుండిన శ్రీనివాసు. జే 

మి వలుక శానుడుల్ గొనక 4 మించిన వేడుక శై లకందరం 

_ బవితథవాంఛం బొచ్చె యవీనాధివుం డాహరి పెన్క_(జొచ్చి యం 

దు వసుధ నిద్రంబోవు నొకకనూతనవూరుషుం గాంచె నొయ్యనన్. ౯ 97 



886 "దీ ట్ర తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

చ. కనుంగొనినంతనే యితడు $ కంజదళాముండు దూరభూమికి౯ 

నను గొనివచ్చి యిట్లు సుజన క్రియ నూరక వవ్వళంచి నాం 

డని తలపోసి కృష్ణునిగ $ నాత్మ దృఢంబుగ నమ్మి మూంథఢుండెౌ 

టను బదమె_త్తి దాంచెను గోడంకను బిట్టుగం (గధ వేగతన్ . ౧౦ 88 

క. చరణాహతుండై యపు డా, పురుషవరుం డె లేచి $ పూనిక నచటం 

జిరకాలమునుండియె నిద్దుర గాంచునునుంట నేత్ర కతోయజయుగమున్. ౧౦౪ 

క. మెలమెల్లం దెజుచి దిక్కులు, కలయంగాం గనుచు నంతిగకంబునం బార్శ ఏ 

స్థలమున నుండిన యవనుా ఖలునిం గన్ద్లొనియె రోవూకలితుం డగుచున్. ౧౧ 

క. ఆతని రోపావి లద్భ, క్పాతంబునం గాలయవను 1 భవ్యాంగమునం 

దాతజీ జనించి వుతవవాుం 'డాతతరశ్ళులను గాల్చె 4 నంగం బవుడే. ౧౨ 9] 

క. తనువది యాతణమున నృయ్యొను భస్మముగాంగ ననుచు 1 నీవిధి శుకమా 

ని నృపతి పల్కం బరీత్సీ జ్ఞైనపాలుండు వళ్నే మడిగా 1 సాధువతంసా!. ౧౨ 92 

క. వురుషుం డతం డెవ్యం డగు?, బరుండియుండంగ నేల? 4 వట్టి యెవనికా 

నరుం డగు? బ్రభాన మదియక్క_రణి(దగు౯? గుహను జేరం 4 గారణమేమో!. 

క. కతమేమో శయనింపయ, హీతిపాలునిం గాలయవను 5 లిక్షింవణగ నే 

కతమోా యెొవ్వని కాత(డు, సుతుండగు? నెలీగింపవయ్యి 1 శుకయోగీం ద్దా!.౧౩ 

“అథి ముచుకుందుండు శీగంక్లుని గువాలో దర్శించుట. ల 

క, అనుటయు శుకుం డను నిషాోషకునికులమున జన్మ వుంచెం; $ గొమరుండు మాంఛా 

తృనరేశున కగు; ముచుకుందునిగాం దలపోయు మతండు $ ధూ _ర్రహారుండౌ. 

క. ఖ్యాతింగని బ్ర హాణ్యుం, డితం డని పాగడంబడుచు $ బుతనంగరురద్దైా 

భూతల మేలెను మును వురువూతాది త్రీదశు లసురు 1 లుద్ధతి నేంచన్. 

క. మనసులు భీతిం గుందం,గ నాత్మ సంరతు కై కశ కా ర్వార్థ మా 

జనవతిం (శ్రాస్టింపంగ నవ్వని యొనరిచెం జిర మతండు 9 బద్ధాదరుం జై. ౧౫ 97 

చ. అమరులు కార్షికేయుం ద్రిదీశాలయపాలకుగా వరించి యా 
కుమతుల భీతివానీ ముచుకుందునితోం గరుణాకరా! నృపా 

మము జిరకాల మేలితి (క+మంబునం గష్టము లొందకుండ నె 

య్యమునకు మెచ్చువచ్చె నిశ 1 నప్పనిమానం దగు౯ విశంశతన్. ౧౬ 08 

ఆ. నిహతకంటక మగ౫నీరాజ్యమును వీడి మనుజలోక మష్టై[మూని మముం 
బాలనంబు చేయుీవనిం బూనియుండుటం గామములు త్య జింపం $ గలి నిన్ను. 

*చ, తనసుఖముం దస్టజించి సుర$ఛామముం గాచితి వింతకాల మో 

జనవర! యట్టులె "టం దనుశజూతులు భార్యలు జ్ఞాత్యమాత్యు లిం 

¥ 6 CE ry CHR | ల్ఞాకయోమాత్యమం త్రిణ8.” ఆని మూలము. “అమాశ్యాః నమిపనర్థిన$.” అని టీక. 



౫౧.] దళమస్క 0 ధ ము. 887 

కనుగల మంత్రులుం బ్రజలు $ కాలవళంబున జీవితాంతముం 
గనిరి భ వత్సమానులును $ గానంగ నొక్కండు లేడ యి త్తతన్. ౧౮ 100 

క, కాలంబన నే దని జనుపాలా! తలపోయుబేమొ 4 భగవంతుం యా? 

గాలమన నన్యయుండగు, శ్రీలలనేశుండె యనుచు 1 జింతింపు మెదన్, ౧౮౪ 
క, బలవంతులలో నీళుడా బలవంతుం డగును గేల వరతం బశుగణం 

బులం బశుపాలకు నట్టు లె, లలి జనులకా లోంగొను౯ పోలాసముమోాటణన్. ౧౯ 

క. కావున నోరాజేంచ్రా!, కైవల్యము దక్క మజొకకాంతీత మేదో 
: . మావలనం గొనుము దానిని న్రీవిలనీల్లెడును గాక! 4 చెప్పుము కోర్కిన్.౧౯౪ 
క. వినుమా శైవల్య మొసంగను భ గవంతుండు చ్యుతినికగాంచక తగునా 

వనజాముం డొకండె శ కుం, డనందగు నన్వ్యుల కళక్య $ మది యొసలసటకున్ ౨ 1 

చ అని త్రిదశుల్ వచింపంగగ మవాయశు.డౌ ముచుకుందుం డాద్భతిం 

గొని యభివాదనంబు లిడి  [మోణినిబానీ నిరంతరంబు చే 
వనికరరకు ణార్భముగ $ వారనికష్టము చేం గృశించెం గా 

వున నడిగా౯ా వరంబుగను $ బూనిక నిద్రను జక్క నెంచియే. ౨౧ 109 

అడిగాడు నప నాదయిన $ యాగురుని ద్ర కు భంగమెట్టు లె 

నడు కలిగించెనేనియు జఫవంబున నీజగుంగాక వాడు నే 

నడిగిన యీవరం బొనంగుం + డాద్భతి దేవతలార! యన్న న 

ట్లడయగు నతండు సు, మనంగ $ నానరపాలుడు కోర్కిదీఅంగన్. ౨౧4 106 

. చ. అమరవర ప్రద_్త మగు/నాఘననిద్రను బూని పర్వతో 
_త్తమగుహయందుం జేరి సుఖ థామముగాం దగుచోటం బవ్వళిం 

చె మమత; రాజు వచ్చుతణిం $ జెందిన వేడుక 'దేవవర్యు ల | 

' శ్రోమముగ నిద పొమ్ము; నిదూరం గను నిన్నెవం డుద్ధతుండు నై. ౨౨| 107 

లే, మేలుకొలువంగం. బూను. నాశ వాలిశుండు, నీదు దృ క్పాతమాత్ర,న 1 నీజగుండుము 

చను మనిరి కాలయవను. డీ+్రచందమునన్సె భస్మమయిపడ నాభ గశవంతుండపుడె, 

బుద్ధిమంతుండయి శ వాలుచు నమ్ముచుకుందునకు దర్శనం బిచ్చె $ సకలలోక 

నాయకుండయిన శ్రీగనారాయణుం గాంచి భారాధరశ్యాముం $ జారుపీత 

కెయవ స్తుని $ గమృకౌ స్తుభధరు శ్రీ వత్సవతు సుక శ్రీ నిలయుని 
బావుచతుష్కవిశ భ్రాజితుని౯ వై జయంతి నా నొప్బారూనట్టి దైన 

తే. భవ్యవనమాలికం డాల్చి $ ప్రభలు చెసలం గప్పనొచ్పెడు వానిని $ గమ్రమకర 
కుండలంబులం దగంవానిః $ గోమలప్ర,సన్నవదనుని లోశేశు $ సన్ను తాంగు. 

క. నరులకుం గన్ను లవండువు, గర మొనరించెడు మవోత్తుం 1 గరుణాన్విత సుం , 
దరసున్మి లెతముణుని శ్రీనరు నూత్నవయఃప్రళ స్తు $ భాసురమా_ర్థిన్. ౨౭ 110 

శాం-భాగషని 

EK 

ఆ 
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లే, ము త్తపంచాననోదార 1 మహితవి క్ర ముని బరాత్సరు నీ శకృష్లుం 3 గని తదీయ 

తేజమున ధర్షి తుండయి 1 తీవ వ్రబుష్టు నలరు ముచుకుందుం డిట్లని $ యడి గె భక్తి 

క. మెలమెల్లనం ద_త్తేజో జషలనుడు తన్నా వరింప + సంశయపడుచుకా 

బలి కె౯ా "మహితాశ్రా! యో, స్థలమును చేరుటకు గారక్భ్రీీసరణ య చెదయో!. 

కనీ వెన్వండవో గహానం, చేవాంకిం జేరరాని 1 దీభూ ధదరి౯ 

.  నీవేటిక బొచ్చితివో, పావనపంక జపలాళ$భ వ్యవదములన్ ౨౯ 113 

క. ఉరుతర కంటక ధరణిం, దిరుగుచు నున్నా (డ వేల? $ తెల్పు మధీశా!; 

నిరుపమ లేజస్వుల చా, వరలేజంబవొ తలంప $ భగవంతుం డై. ౨౯ [14 

తే. మటి మవాభూతనాథుం డై $ మాననీయుం 
డగు విఖభావసుండవొ ! సూర్యురడుగ గణంపం 

'దగుదువో ! సోముండవొ ! మహేంద్ర పళ న్స్ 
గన్న దిక్పాలవరుండవో! $ కాక యింక. 30 115 

క. లోశేశులలో వేటొక, లోశేశుండవగుదొ! మనసులో ఊాోశజింపం 

శ్రీకాంతుండై దేవా, నీకమునకు విభులుగాంగ $ నెగడుచు ఘనుఖలై . 30 116 

ఆ, మూాండుమూ రు రు లనంగణగబొలుచు మవోత్తుల, కరయ విభుండవగు చుశనచ్చుతుండ 

వెలయునట్టి ఫురుషువృషభునిగా నిన్నుల జెలియనయ్యు వేఆు$పలుకు లేల. [న 

కని పపమరేజస్సులం గందరగతమా థ్యాంత రాజి $ దహియించితి వో 

పురుపో త్తమ! నేవకు లనంబరలెడు మా కన్యల కశవద్ధతి మోజన్. 3౧4 118 
క, వినిపింపు సమ్మతం బే, జననముం గర్భంబుం గులము $ సరేగునం గృవతో; 

మనుజవరా! యియో్టకుం, డనుభూవ తికులజులని యి4లాధిపు లనంగన్. 3౨] 

ఆ. పేరుగన్న వార 1 మోరమానాయకా !, యావనాళ్వుం డనంగ క నవనిం జేరు 

గన్న యట్టి ధరణి? కాంతునకుం బుత్రు,డ ముచుకుంద నాము $ డను మవోత్మ!. 

క. చిరకాలము మేల్కొని తృత్పరిగతకష్ట షంబువలన 4 బడలిబడలి ని 

ద్దుర నొంది దాన నంగోత్క_ర మాత త వ్యాప్ఫతిం దశగం గోల్పోనవన్. 3 36 

ర్ జనకాన్య మైన యాగుహూ, మన మెట్లొ సుఖంబు గన్న 4మాడ్కి_౦ జెలంగకా 

వనజూతూ! శయనించితి, జనుం జెవ్వచొ మేులుకొలివె6 *+ జూవం దలంచియే. 3౮ 

చ. అతండు స్ల్వుకీయపావమున $ నంతమునొం బెం దదీయడేహ మో 
వితమున భస్మమయ్యొం గడంవింతగ శ్రీనన! క త్రుశాతనా 
హత మొనలనార్పంగోరి యిటు 0 లిచ్చపం గన్పడినొండ వెంత” య 

ద్భుతమయి దుర్ని రికుమయి $ తోంచెడు నీదగు తేజ మో ప్కభూ!, 3% 123 

చ.' కనుంగొనంజాల; నట్టిదయి 1 _క్రాలు మహత్తర తేజ మొస్ప నీ 
వననయము. హీనతేజులగంగనట్టి శరీరుల కెల్ల దిక్కు గాం 
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రూ 

గను దగి మాననీయుండను + గాం దలపోయంగం జూలినాండ వో 

వనరుహ నేత్ర! యంచు నిటుశవర్షన మొప్పంగంజేయ నాద్భతిన్, 3౬ 124 

భూత భావనుఃడయి 1 పొలుచు నాభగవంతుం డప్పు డిట్లనియె బశహర్ష సూచ 

కమగు సుస్మీత మాస్వ*కంజంబునం దగ నంబుదధ్వనివలె $ నతిగఖీర 

మైన వా క్క_మరంగ 1 నార్య! జన్మమ్హులు కర్మము లాఖ్యలు $ కలవు; నాకు 

"వన వెలుగ నవ్వి స వివరింపంగా ననంతములెట లెక్కింవఠలదరము గాక 

"తే. యుండు నెవంరి*శే నాకు $ నుండునస్తుసనువముతియగువాండు వెక్కుజఫన ములనే తి స్ వై, గ్రాజున్ఫ ర్ట 

క, 

క, 

భూరజస్సుల లెక్కింవనేపచు నన, వచ్చు నంతియగాని యెశవ్షరుసనై న. ౩౮౪ 

నావగు గుణక రాఖ్యల, నేవాడు గణింవయజాలం 4 డీమాట నిజం 

బోవసుఛాధిష! వినుమా, నావచనము దాని నీమీనమున నిలువుమూ. 3౯ 126 

వరమర్గులు గుణకర్తో,త్కరము మదీయంబునుం ద్రిగకాలములను గో 
చరవమగుదాని వచింవలగ, దొరశొని యంతం బి దనుచుం + దోయమిం జింతన్. 

. ఆకసంబుం జూచు $ చారయుచున్నారు, సాధువర్వ! మైనం $ జక్క_6ం జెప్పు 

వాడ నద్యతనభ $వంబుల గుణకర్శ,ముల మదీయములను $ బూన్మి_మోలు. 

. వినుము విరించి మున్ను నను $4 వెడం భూమికి భారభూతు లై 

జని గని రాజరూవులుగ 1 నంతతముం బరవంచనంబు చే 

యనె జతనంబుపూనిన మీవోసురుల౯ా వధియించి ధర్మ మొ 

య్యున నిలువంగ6 జేయ జని+నందితి నయ్యదువంళ మం దిలన్. 6౧ 129 

. ఆనకదుందుభి భార్యకు సూనుండ నై తి౯ గణింత్రు, $ సుజనులు నన్నో 

భూనాథ! వాసుదేవుని గానే జనకాఖ్య తేలియణగల దనునూహన్. ర౨ 180 

. ధర గాలనేమి కంసా, ఖ్యరహి౯ జన్మించే నతడు 4 హతుం డయ్యెను స 

త్పరివంథు లౌచు నతఫీ, కరులైన ప్రలంబముఖులు $ కదలీరి దివికిన్, ర౨4 181 

జననాథ! కాలయవనుం, డనంబడు 3 సేదుష్టచరితుం $ డత్ఫ్యుగృంబై. 

కనరాని నీదునెత్రంబున నాహాతువున నయ్యు $ బూదిగ నిచటన్, ర3 182 

. అనుకంపామయదృష్టిం, గని నిన్ను. గు ఆర్య రుంచేయం $ గా నీగుహలోం * 

గనంబడితి నీకు నానే నని యొన్నుము వూర్వజన్న శమం దతీభ క్లిన్. ౮౪౩4 18 

. ఆరాధించితివి నను గోరినభ కులకు సుంతే $ కొదువవడనియ 
ట్లారనీ కోర్కు._లం దీ రును భూరమణర్శీ! వచింవుశము వరముల నిన్. 66 

. కోరెడు నీకామంబులం, దీరుతు వరదానమున హీీతి౯ా జనుం డెవందేం 

గోరికం బ్రవన్నుండగు నా, ధీరుడు తనకోర్కు_ లెల్లం 4 దీజునికతనన్. ఈర 

, మరల౯ శోకింపం డౌ క్క_రణి నటం చెన్న (దగును $ యవర ! యని శ్రీ 
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హారి పల్క_6గ ముచుకుందుండు, పరమ, ప్రమదంబువిరా అథ బ్రణతుం డగు? 

క. మునిపతి గర్జుండు మునుచ్చెవ్పిన వాక్యము దలంచుకొనుచుం $ బీతాంబరు 
.'వనచేతుణుండగు నారా యణుందేయని నిళ్చయించిశయపు డిట్లనియెన్ . ౮! 

సీ. ఈశ్వరా ! జగమున 1 నింతులు వురుషులు భవడీయమాయ కశప్పంగ నే, 
తెలియక పరమార్థ్రములు స్వరూవను గాలు వెలయు నిన్తనంజాల+ కెలమి, 

భ జియింపంజాూలక శ వంచితులయి యనర్ధములం దె తమబుద్ధి 9 దన్రుల వాని 

"నెల్ల నముచు నవ్విశయు పురు హోర్థ్యము 'నితలంతురు దుళఖగమునకు నెల 

తే, లగుచు సుఖముల నించుకళయైన నొసంగ,కవ్వి యున్నట్లు తోంచెడుకనట్లు 
సద్మముల విశ్వసింతు ర్రోచక్ర, క పాణి , యఘవిమోచనశీల !, మీవోనుభా 

శక, ఇ్రదికర్యభూమి యగు నిం, దుదయించియు మనుజజన $ మొందియు మజీం 
దు దృఢాంగము జతనం బె య్యది లేకయె పొందియుకొ మవోవతి లే 

క, భవమయ మహాంధకూవము, నివాసముగ నొప్పియుండ 1 నీదిన్యుసడా 

బ్లవరము భ జింపంజాలక, యవమతియై సంచరించు $ ననవరతంబున్. 6౮ 

తె. తృణసమావృతమెన నూతిని బథు వటు 

భవ మవహాంధకూపంబున *+ బడును నిజము; 

విను మజిత! నాదుమాట నింశకను వచింతు 

రాజ్యసంపన్మ దంబు నిర్భర తం గప్ప. 'ర౮ 

నీ. ముగ్గుండనయి దేవాశమును దీని నాత్మయే యని యభిమానించి + యాత్ర 
జాయాధనంబుల 1 వైముఖంబుల మహాస _క్రనుం గాంచుచూసతము దిరుగ 

నాకింతదనుక నోశనారాయణా ! దురంతమగు చింతాతుర$తను నిరర్థ 
కముగం గాలంచెల్లం 4 గడచె నేమా శ్ర మే దాన లాభంబును 1 గౌననై 

లే, ఘటము కుడ్యుంబువలె నాత్మశగాని యట్టి 
తనువునం దిందు క్షైవతి 1 'ననెడు నిట్ట 

చెడుగునఫిమాన 'మూనియె క్ట నీంధురతుర 

గరథప త్తి యుతుండ నై 1) యమం దిరుగుచు. ర 

క. అతిశయదుర్తద మొలయంగ్క గతినగు పరమేశు నిన్ను $ గననై తి, విభో 
యితికృత్య చింత చేతన్కె మతిలోభముమించ విషయశీమండలిని దమిన్, ౫ 

క. కనుచున్నయిట్టి ప్రాణని, నను నీవమాత్రముకా మేనంబున మజుపుం 

గన కంతకరూవుండవై, పెనునాశటం దూలి చింత $ పెంపొందంగన్. ౫ 
Soames ల రతా hee ఒ 

జ లభ్హ్వా జనో దుక్జభ మ త్రమానుమం. ౨ ఆనిమూలము. “అ త్రకర్య భూమా.” అని 

చార్యులు. 



౫౧.) దశమస్క 0౦ధ ము. 841 

*క. తన పెదవులు నాకెడు నహ్కియును మూూషికముక్ గ సించుశనొప్పునం దగువం 

'చన మ్రింగుదువు తేటాలున, నినుం గాననిఫలమె యిద్ది + నీరజనాభా!. ౫౧145 

వ, కనకవరిష్కృతంబులయి | కాలు రథంబుల నెక్కియుక౯ొ మదిం 

చినగ జ రాజి నెక్కి_యును న స్వెచ్చ మెయి౯ నర దెవసంజ్ఞ చేం 

దనరినయాక శేబరమె $ దారుణకాలము వైకొనంగ జ 

యనం బడి వంచకాళలి భిషకావళీయుం దిన విష్ట నాంబడున్ . ౫౧౪ 116 

అవియు భతీంపమి 1 నది కృమిసంజ్ఞ మె యొప్పు నయ్యదె దవానో గృరుచుల 
దగ్గమె భ సాభి$థానముం గను; మహా వూరు హో! దిక్చక్క మును జయించి 

వెదకిన శ తు త్రువు / విశ్వంబునను లేక సార్వభ "మార్త సంస్థాన మొంది 

మున్ను సమోనుల౯ $ పొగడికకుం దగు భూవతుల్ వందేననులు వానర్పు 

'తే. చును దనుంగ్ "లం దగుపూరుశషునినె గ్రామ్య 

థర మె సుఖంబుగాంగ నితాంత "మొవ్వు 

సద్మ స ములయందు మగువలు 4 సతము శ్రీ డ 

కాకుం చెంచినమృగములీ కూటము స. ౫3 147 

క. వలసీనరీతుల నిట్టటు, కలయం దిప్పుదురు చూడం $ గా నచ్చెరువౌ 
జలజాతు.! దగ, సజంబుల, శలొపేన భూపాలుం డిట్లు 1 6, డామృగమౌా. ౫౩ 

ew 

శ్రే 
చ. సురుచిర భో గ్యవ స్తువుల $ శోభిలు రాజగృవాోళనిం దిర 

స్క_రణముచేయుదే యనెదొ $ కంజవిలోచన ! యాలకింపుమూ 

ధరణివిభుండు హహా చ్చెడుము$దంబున రాంగలజన్మమందు నీ 

' వరుసనె చక్ర్తృవ_ర్రినయి 4 వర్చిలంగాదగు నన్న యాశ చేన్. ౫34 149 

చ. అనుపమనిష్థయబూనుచు $ మవోతపముల్ సుఖవర్థనంబునం 

బొనరుచు ముందుభోగములం $ బొందంగయగోరియె వ_ర్హమానభో 

గనికరముంద్యజించి సుర కాంతువదంబును దా జయించువాం 

ఛను గడుం గామ్యకర్శ ముల 1 సల్పునుగాని యతండు సుంతయున్. ౫5 160 

క. కనయజాలండు సుఖముల; నో,ననజామా! భ వమహాష్దీ 9 ఖ్రుమియిం చెడు న 

మృనుజునకు నెట్టిజన్మంబున సాధుసమాగమంబుం $ ారదంగలుగునో?. 54151 

క. భోవమున నంటే నంసృృతి, నివృత్తి త్రిపాడచూపు నద్ది + నెలకొను నెప్రు డా 

వసరమున సద్ధతియుక, భవభ యవినివృత్తి తియు వమదిం $ బర్వుం జుమ్హా!. సో 

తే. ర్యశా రణము కు నిగక్క_పునియంత 
వైన నీయందు భ_క్తియు $ నపుడె కల్లు 

* “తల్లే లివనో ఒహిరివాఖు మంత క8” అని మూలము. కుధాస్ఫక్విణీ లేలి వోనో2హిరివ”” 

అనివా ఖ్య. 



42 శ్రీ కౌండవకృష్ణభాగ వతేము : [అ. 

నవల ము._క్రియు గల్లు బశహాండనాథ, 

సాధుసంగల్కక మున్నె $ సత్వరముగ పో 158 

రాజ్యభో గాద్యసాశర స్ఫారసంగ నివృత్తి క బ్లైను గదగియెన్న నద్ది 

భవదను గృహల తా$ఫ లముగాక మతఆమి! యమరుల కెల్ల సహాయ మొనరు 

వంగం బొత్సహించి యాప్పనియె నెపంబుగా డై వికంబుగ నన్ను రదగిలియున్న 
రాజ్యపాళ ము, సత్వారముగ 6 వొలంగించి తదియె మహాను గృహ మని నేను 

. దలంచుచున్నాండ 9 సువిపెకతం జెలంగి 

తవము నేయంగ వనిశేగం 1 దలంపచ క్ర, 

వర్షు లేకాకితను బూని 4 వ్నర్తనంబు 

సలుపు రాజ్యపాళంబు వేదలంగ నెంచి, ౫౬ 154 

క, నిను గోరుచుందు రది నాకును గష్టము లక కలిగె $ గోవింద! వారి! 

యనుపమభ వదనుకెంసయె, గనుక భ వద్దర్శనమున*కం చె౯ మునుపే. ౫౬ (]ేర్ర్ 

ఆ. నీయనుగ్రహమును 1 నేంగంటి నోవిభూ!, వరము లడుగుమంటి $ వరసీ నేను 
దురభిమానవర్ణి గతులు వివేకులు కోరు, నట్టి యుప దున్న కీణాంఘ్ర నేవ, ey 

క. వరముగం గోరెద నింకొక, వర మడుగం దలంవ నారస్ట్రవర్యుం 'డెవండే 

నురుము_క్టిదుండ వగు స్కీ కరుణకుం బాత్రుంజె యగుచుం 4 గాంచన చేలున్. 
కె, సనుంగాంచి యాత కుకా బంధనమగు వెణొొక్క_నరముం 4 దాం గాంటీంచుకా? 

గనుకం బరమేశా! యో,వనజాతవా! నాదుకాంత* వరునం చెలివెదన్. ౭158 

సత్త (రజ_స్తమ సంజ్ఞికగుణముల కనుబంధములయిన $ యట్టథర్మ 

'మైళ్వర్య మరిజనా్సహంకృతి మారణముఖరూవములునయి 4 పొలయు కామ 
ముల జాజంద్రోలి యిశమ్హుల నిరంజనుంజును (బాకృతిగుణనమోవాయ శూన్యుం 

. డగుట నిర్దణుండనరదగి సజాతీయ విజాతీయ భేద మేగచండమునను 

£ తే లేక యద్వయుం డనువేరు $ ప్రాకటముగ | 
నొంది జ్ఞ నఘనుం డయి  యొప్పి వరమ 

పురుషు డనుసద్యళంబునం + బొభిచి యలరు 

నట్టి నిన్ను ళరణ్యు నే? నాశ్రయింతు. ౫౮ 

చ. అనీ వచియించి భోగముల $ నాదృతిమిఅంగం బొందు వువ్వలక౯్ 
ఘనతమము. కీ హ_ సతేలేగంబు యగుకొగద యంచు నీంకనుం 
దను వరముల్ గొనందగు విశధంబున నెంచంగంజేయం బూనునో 
యని మది నెంచి యి ట్లనియె + నాముచుకుందుడు భక్రివాఆంగన్. ౫ూ 160 

ము. చిరకాలం బొగిం గర్భ వాసనలకుం $ జి_త్తంబు సంత_ప్పమై 
పరంగంగా ననుతావముల్ కలంచీ నొంఠవం జిక్కి. షట్సంఖ్యఖీ 
కరులౌ నంతరరుల్ చెలరగి మిగులం 4 గాటీంస నోడింవ సె 

0౮౮౯ 

Gl 

౭0 

159 



గం] | దశమస్క ౦ధ ము, 818 

క్కొ_రణిం జాలక శాంతిలేక మది నిశక్కం చెంతయుం గుందంగన్. oy 161 

చ. శరణద! యోవపరాత్మ! గంరశసంసృతిఖతిని బావంజూలి యీ 
శ్వారతం జెలంగి సూనృతము $ వర ర సమముగా నమరంగ నె్రైడం 

బరంగెడు నీవదాంబుజము $ భ_క్షిభరంబున నా శ్ యించితికా 

నిరతిని దీ వ చకష్ట్రములు నిర్భరరితి నలంవం గురమచున్. ౫౯ 162 

క, నిను నమ్మియున్న నన్నుక్, గొని కావు మటంచును ముచూకుందుడు (ప్రాన్ఫిం 

చిన నాలకించి శ్రీహరి, యనియెం గరుణాచ్జి యశౌడుూనాఖ్య తగంగన్. ౫౯ 

1త్రే, సార్వభౌమ వహఃశాజ $ సద్వరముల 
గోరుమా యని పేరాసకొలువ నెన్ని 

భంగులం (బోత్సహించినం $ బరవశంబు 

గాక శామహోత్పబును గాక మనసు. ౫౯ | (న్నే 

క, విములము దృథవాలము నై, యమ రెన్యు నిను (బొత్సహించు $ టాతాపానె” 

ఫఘుమునం జిక్కి ప్ర, మావము, శమం గాంచక యుండంజేయరగ నని తలంపునూ! 

క. అదియేటి పరీమయు యన్మియెద వేమో నిశ్చలమయి $ యెసలగొడు భ_క్లికా 
మది భానీల్ల (గ దగు వా, శెదియేం గామంబు బుద్ధి 1 'నేంచం దలంచినన్. ౬౧ 

క. ఒక్క_యెడనై న దానికి జిక్కకయుందురు తలంవ 1 శీతివవరా! వె౯ 
మక్కువం 'బ్రుణాయామము, లక్క_రణిం దగినసాధశనా వళిం గొనుచున్, ౬౧౪ 

క, మనసు నియమింవంబూనిన్క జను లెల్ల వుదీయభ క్ష కృకీజాలమ్మునం చే 
రనివారెయైన వాసన, యనునది శీణింపకుంట 1 నన్విషయాలిన్. ౬౨ 163 

క. మరలం బ్రేమింతురు స నూ ధరణిం గనుపట్టుచుండుం $ ద దార్టంఛలు; భూ 

వర వర్య! నీవు మనసును, స్థిరముగ నాయందునిల్చి $ చెందిన వేడ్కన్. ౬౨౮ 
క, ధరణిం జరింప్రము నిత్యము, నిరపాయం చైనభ క్షి $ నికుం గుదురుం బో 

వర మేశుండ నగునాయం, దురుతరకరుణకా వరంబు 4 నొనలితి నిట్టుల్. ౬౩ 

చ. జనవర! నీవు పూర్వ మొగిత త్రియజాత్యుచితైక ధర్యముం 
గొని మృగయాదిమార్షములం 1 గొంకక భూతములకొ వధించి తీ 
వనువమ మత్సదాంబుజ సీమాశ, యణంబున నిష్టంబూని చి 

_తృనియతి యొవ్చ స్తవము 9 త్రో ఏక చేయు నుఘంబు దూలెడున్. ౬ర 171 

జ్క్ష మను జేంద్ర,! నీనా రాయగల, జననంబున భూతవితతి $ సావోర్లనుగ 

లన ఛ్రాహ్మణుండవై న, న్ననువుగం బెొందుదు వటంచు $ నానతియిచ్చెన్ ౬౫ 

అాంాక్తప్తర్తూ శతా “ 

1 “సార్వభౌమ మహారాజ మతిస్తే విమలోగర్జి తా.” అని మూలము, “సార్వభా మేప్వుపి మహో 
రాజ.” అని టీక. 2 “జవ వ్యన్యనంత రె రాజక సర్వభూకనువ్భా క్త తమః, భూత్వాద్విజవర స్త ్యంవై 

మాము'వైష్యసిశేవలహ్. * ఆని మూలము. శ్వ 
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న్సీ, 

త్రై, 

శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [౪. 

ఏంబది రెండ వయథ్యాయము. 

అరి జరాసంధుడు పృవర్ష గిరిని గాలుట. ఏతా 
\W 

అనిశకెలిపి పరీకీ త్తను, జనపాలున కిట్లు తెలివె + సాధునృపుం డై 
తనరు శుకయోగి! వినుమా, వనజాతుం డిట్లు కరుణ 9 వర్గిలుచుండన్. y 178 

అనుమతిజేయంగ నిక్యాకునివంశేము కీ ర్రివెలయం + గోరి జనన మొం 

దిన ముచుకుందుండు శ్రీకృ,ప్లంనకు౯ వలగొనుచు మ్రొక్కి నూత్న తనురుచిన్ . 
నో 

. తాం బరుండిన గుహనుండి + తరల నంత 

మానవులు పశుతతియుం బ్రశతానసేవ్ర, 

జము వనస్పతిగ ణము (పోస్వమ్ములె న 

యాకృతిం గాంచి యుండుట శ యతడు మాచి. ౧౪. 175 

. కలియుగ మాసన్నం బని, శెలిసికొనెం గానం దానుశదీచికి. జనలాం 

దలపోనీ పోయు, దీరత, వెలయకా నిస్సంగుయగుచు 1 విమలాత్మకుం డై. ౨4 

. గతసంశయులైై తవమున, వితత శ్రద్హయు జనింప 1 విస్థుండగు న 
రు 

చ్యుతునందు మనసు జేరిచి మతి శాంతివహింవ గంధమాదనమునకున్, 3 

అరిగి యటనిప్పి పూర్వము, నరనారాయణు లనంగ + నారష్పగులై 

పరమమునీంద్రులు నయితగ్కు నిరువము లేస్టలమునందు 4 నిట్బరొ యందున్. 36 

. బదరికాశుమ మననొప్పి $ పరమపావ 
నమయి తగుచోటం బేరి ద్యందచ్య్యముల కోర్చి 

కాంతుంతై గోపికారాధ్యు $ సకలనాథుం 

దసముచేత నారాధించెం 4 దగినవిధుల. ౮ 179 

. హరియును గందరంబు విడి + యామభథురావురి శేగుదెంచి ని 
ర్భృరబల మొప్పంగా యవనుసంవున ముట్టడిసబ్పయున్న ఖ్ 

కరులను ఫుచ్భ యోధులను $ గ్రున్ననం జంపి తదీయవి_త్తముకా 

ద్వరగన ద్యారశకావురికి $ దా నొగిం జేర్చెను వేడ్క_సంధిలన్. ౫ 180 

శ్రీకృన్నఛృత్వ్యులు $ చెలంగి తద్ధన మెల్ల గోవులవై నిడి 4 కొంచుంబోవు 
చుండంగా, న_త్తటీ * నిండుపడుక జరాసంధుండు ఫూర్వవుఠలజందముననె 

యిరువది మూండన 1 నెసగుసంఖ్యలం దగు నవత హిణులలనాడి శ యనియొనర్చు 

నుత్పుకంబున వచ్చె; 1 సుద్దతుని౯ జరాసంధుని గని వాని $ నైన్యవేగ 

మును విలోకించి యావదు.+నెనిమిదవస 
మరమునందు మనుష్యులమాడ్కి_6 'జేస్ట్ర 

లనుగనంబడం కేయంగ 4 మనసు లొక్క_ 

చందమున నొవ్చ రాముడు 1 చక్రధరుండు. ౭ 121 



౫౨.) దళమస్క 0ధ ము. రగ 

చ, 

0౮౯ 

ఆ. 

క్త, 

క. 

మనమున లేనిభీతిగొనుకమాడ్కి బలాయన మిచ్చగించి, రా 

వనరువానేతు లాయవన$ బావుసమార్థిత విత్తమెల్ల నొ 

య్యన విడి పద్మవత్ర్త్రముల + యట్టులు చెల్వగు పాదముల్ రణా 

వనిని గనంబడం బరుగుూూవాణిరి మాపు లద్భుతంపడన్ , ౮ 2 152 

. చెక్కు_ యోాజనంబు 4 లొక్క_ మొగిం బాణి 

మాగధథుండు వారీమహితళ క్రి 

నెటుయగ కట్టు పాఅు)శుంచి నవ్వుచు నైన్వ 
మ 

ములనుగూడి తటిమె $ ముగ్గు డగుచు. ౯ rs 

. ఆరామకృష్ణు లివ్విధి దూరము పరుగాశ్తి యలవుతో విశ్రాంతిం 

గోరినయట్లు వ్రవర్షణ, భూరిమహీధ,ంబు నెక్కి + పోయిరి వెడ్క_న్. ౧౦ 

భగవంతుండు పర్ణ న్వుం, డగవర్యమువై న నిత్య $ మతివృష్టిని బూ 

న్కిం గురియుచుండు మహోోత్తుం, గ గిరిం ద్రముదాని నెక్క_ఠగా దహానార్చుల్ , 

. తముబాధింవక యుంజెడు, తవమూధవుని యత్న మెల్ల 6 $ గడు వ్యర్థంబొ" 

నమరుల కార్యము ఫలవంత మె యగునని తలం చెం బురుషోతల్ల జూం డంతన్. .. 

దానినె నోమంతంబని, మానవు లొకళొంద అండ్రు, $ వూగధుం డగభూ 

జానివయిం దత్సదాంకము, లౌ సెలవులం గనియెం గాన $ నట వారుంటన్ .౧౦౪| 

. తనవుది నిశ్చయించి గిరోతల్ల జమం ఉట వారుదాణిరో 

కనుంగొనం జాల కాగృహము $ కన్ను లంగప్పంగ నింధనంబుల౯ 

దనివి చనంగం జేర్చి నలూదట్లను వహ్ని దగిల్సి కాల్చి; నా 

జనపతియత్న మెల్ల (గని $ సారసనేత్రుడు రాము డ త్తటీన్, ౧౧ 188 

| పర్గతతటములు $ పావకజాషలల దహీయింవంబడుచుండ6 $ దత ణంబ 

పదివై న నొకసంఖ్వం $ బరగయూజనములయంత యొత్తునందగు 1 నద్రినుండి 

లాఘవం బేపార 4 లంఘించి మూగధునకుంగాని వానినేశనలకు6 గాని 

కనరాక యుండంగం 4 గడచి యదూ తము లంబుధిపరిఖ చే $ నావృతమగు 

ద్వార కాపురంబుం 1 చేరిరి; వారందు, దగ్గులై రటంచుంశ దలంచి రి త్త 
ఇ 

—0 

గొప్ప బలములెల్లం$ గొలువంగ మాగథధుం డాత్మ దేశమునకు $ నరిగా నెలమి.' 

కానాథ! పరీమీత్తూ !, వీనుల కింమైన యవలి $ విష్ణుచరిత్ర,ం 

చాన _ర్షజేశనాయకుః, డై నెగడెడురై వతుం డహార్యబలుం డ్. ౧౮ 190 

పర మేసి యాజ్ఞ నాతడు, వరవు త్రిక లేనతియనం 4 బరలెడు దానికా B 

హారి సోదరునకు రామున, కురుముదమున. బత్ని గాంగం 1 నొసల నటంచున్ . 

చ. *మునువె వచించినాండంగద 1 పూజ్యుతముండు విదర్భనాథుంటై 

6 4 
జ 33 

చైదర్భీం ఫీష్తుకసుతాం (శ్రియోమా (త్రం స్వయంవళే” అని మూలము, 

ఛాం_భాగ- 44 



346 శ్రీ తాండవకృష్ణథధాగవతము (ఆ. 

యనఘుడునై న భీష్యకుండు $ నా జగదీశ్వరి యంళభూూతయా 

తనసుత రుక్ష్మి ణక హారికి శ ధర్మ సతీమణిగా నొసంగం జా 

లిన గురుఖాగ్యముం గనియి $ 5 లీలసరోరువాశేత్రు, ( డాదృతిన్. ౧౬ 192 

చ. సరనీజనే త్ర రుక్మి ణిని $ సాల్వుండు మున్నగు చె వె హ్యపకపా 

తరతింజెలయు భూవతులు శ తన్నుం గనుంగొనుచుండయగా స్వయం 

వరమున వైరులం 7లిచి $ బాహుబలం బలరారంగా సుధ౯్ 

గరుడుడు తెచ్చినట్లుగనె 4 గైకొని వేడుక బెండ్లియాడెం దాన్. ౧౭ 198 

చ. అని విని యాభిమన్యుండును $ నార్యవరా! భగవంతుండైన యా 

వనరుహనేత్రు, ౧ డాద్భతిని 1౪ వారిరుహోనన భీష్మ కాత్తజక౯ 

వనితలమిన్న రక్ష ణిని 1 ఛవ్యమనస్క-ను శాతసావ్యాయం 

బునం దగంపద్ధతి౯ గొనియె $ భూరిబలంబున నంచు వింటి మున్. ౧౮ 104 

క, భగవంతా! శుకయోగీీ, శ! గణింవలగరాని పెౌరుూషమునం దగునా 

భగవంతుడు శీ (కృష్ణుండు, మగ ఛేశ్ళరముఖ్య వై. 5 1 మండల మెల్లన్. ౧౮౪ 195 

క. తనునొంవం బ బై యత్నింవంగను వారి జయించి యొకంజె 1 కన్యారత్నం 

బును గొని శోన్నినా యావిధ్యమును విన నేం గోరువాడం 4 బొందుగం జెపుమా 

చ, పరమవవి త్ర ముల్ వినగ 1 బాడంగం బుష్పరసంబువోల్కి గా 

సురుచిరముల్ శు శ్రోతిద్భయికి స్థ శుభ్ర ము లెంతయు లోకపావనం 

హరణచణంబు లెన్న బరమాళత్తున్ దివ్వచరిత్ర, ముల్ నిరం 

తరము శ్రుతంబునం గల యు1దారసు సుఖంబు నెజటుంగువా!. డిలన్. ౨౦ 197 

చ. వినివిని తృప్పినొందు! నవి + వింతలుగా మణి కొత్తకొత్తలె 
యనుపమశర్శ్మదంబులయి + వోరితరంబులు నై చెలంగుం గా 

వున వినువేడ్క_యె మిగులం + బొల్పుచునుండును యోగివర్య! యా 
" వనరుహూనాభు గాథలను 4 వర్ణ నచేయుమ యింకనుం దమిన్. ౨౦ 198 

అరి రు కి ణీ క ల్యా ణ ము. థఆా- 

చ. నరపతి యిట్లు సంతసనముీనం దనుం బ బళ్ళ మొనర్చంగా మునీ 

శ్వోరుం డిటుపల్కె_6 బూర్వ మొకగహోపతి ఫీప్మకనామకుండు ధ 
ర రతుం డుదారుం డుండె జనేమాన్యుం డతండు విదర్భ దేళ ముం 
బరినుతిం గాంచ నేలె నలపార్టి వన జారుడు వంచపు త్రులన్, >0y 199 

చ. కనియెను వారివెన్క_ నొక 1 కన్ని యగ లైను సుంద రాననం 

బున వెలుంగొంచెం బు త్ర తతిం $ బూర్వుండు రుక్ష్మి యె వాని వెన్ననే 
జని గనువాండు రుక కృరథ$సంజ్ఞాయ తత్స్హజన్లుం డయ్యెం "బే 
రను థర రుక క చావావన $ రమ్యతనూరుచి నొప్పి రెల్లరున్. ౨౧౪ 200 
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er రుకకేశుడు మజికరుక్తమాలియు వానితరువాతి వారైరి 5 తనయపంచ 
క్రమునకుం ద ర్వాతం $ గన్నియ జనియించె; నారుక్షిణ్యు స్వగ్భశహమున కప్పు 

డప్పుడు వ చ్చెడుగనట్టి మవాత్తులు ,శ్రీకృష్ణమూ_ర్తివా 1 శ్రీసురూవ 
వీర్యగుణంబుల 1 వేడ్మ_మె వర్ణింప విని విని యాముకుందునినె తనకుం 

లే. దగినప్రా, జేశునిగ నాత్మం దలంచె నవ్విధమున నే కృష్ణమూ_ర్రియురదనను గాన 
వచ్చుమానులు ఫీష్మ కుశవరకుమారి, వర్ణనము చేయ నాలించి 4 వనితమిన్న .౨ ౩౪ 

చ. అనుపమబుద్ధి, లతుణము 1 లట్టియుదారత, వహారిరూవశీ 
లనిఖలసద్దుణంబులం 'చోలంగుట నెంతయు శాత్త నన్నియే 

తన కనురూపయాట నిల $ డారనుగా. గొన నిళ్చయించె, నె 

మృనముల నిర్వు రిట్లుగ సోమానలసత్ప )మదంబు నొందంగన్. ౨౮ 202 

ఉ. వైవరుబంధథువుల్ వాలంతిం1 జక్రికిం బత్ని గనీయ నెన్నంగా 

నావిధ మాలకించి హరి'యందు విరోధముగల్లియున్న ఖీ 

ప్లూవనిపాలు నగృసుతుం$ డై తగు రుకియుం జై ద్యుంటే మవో 

శ్రివిలసత్స )భుం డగుటుచేం దనశెల్లెని ఆన్నం దుల్యుండెా. ౨౫ 203 

"చ. అని మది నూహచేసియె ప్రశయత్నము చేయుచునుండె నవ్విధం 
బును నిలువంగంజూల కొక 4 పోలిక భ్ష్మ కుం డూరకుంటెం గృ 

వ్షునియెడ నేయపాంగములరజొన్ని చెలంగెడు రుక్షిణీసరో 
జన యన యవ్విధం చెటింగి 1 సాంతము మిక్కిలి దూల నా రథ, ౨౯ 204 

శా, మండాతుంబును వీడి యింక నిట నమా త్రంబు సంకోచ మా 

త్రం డా వొంది యెసంగంబేనీనం జెడు౯ ? మత్స్చా తారం బటం 

చుం దత్కార్యమహ త్త మెన్ని యలకృష్షు౯ సమ్ముఖుం జేయు నూ 
హం దాంతుండయి యాపుండై సకలవికద్యాపారగుం డౌ ద్విజున్. ౨౬ 205 

“చ, త్వరపడి వం వెం గృషమ్షునకు 1 వార్తల నిని జెల్పనొప్పునో 

సురుచిరరీతి నేర్చి యల1మోణిసురుండును ద్వార కాఖ్యమౌ 
వురమును గానంబోయి హారిశవూజ్యతేమ పి యమందిరంబు సుం 

దరతమముం గనుంగొనియె $ ధన్యుండనై తి నటంచు నెంచుచున్, ౨౬4 206 

ఉ. ద్వారముగాచు సద్భటులు $ బ్రాహాజు నాతని నర్హరితిగా 

శ్రీరమణాంతికంబునకు $ శీ ఘీమె దోడొ్కనిపోవ నందు శృం 
గారహిరణ్యకీళమున $ గాఢముదంబునం గూరుచున్న యా 

వూరుషవర్యు నాద్యుండయి 1 పాళ్చెడువాని నుపేంద్రు, నాదృతిన్. ౨౭ 207 

1 “శదవేతాంసీశాపూంగీ” అని మూలము. “అనిలే శీ కృషే తద్వ యని: అపొంగం యసా 
లీ ర్లఖి ఫ్రీ 

సా” అని టీక. 2 “కృష్ణాయ ఫ్రా హిణోద్దు)కమ్” ఆని మూలము. 
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క, 

చ, 

సర్వారాధ్యుం డయ్యు స్కువర్వనుతుండయ్యు. జకి1బ్రహజ్ఞుని నా 

యుర్విసురుం గని నంతన్సె సర్వజ్ఞుండౌట శాస్త్రసరణి జరవంగన్. ౨౭4 209 ష్ చు 

తనదగు నాసనో_త్తమముః $ దత్త ఇమే విడనాడి ప్రీతిమైం 
జని కొని తెచ్చి భూమిసురస_త్తమ! యిచ్చటం గూరుచుండుమా 

యని నిజవీఠన ంస్థీతుని * నాతనిం బూజలం దన్సెం దన్ను నా 

యనిమిషకోటివుంజల మవాదృతిం దన్సెడు నట్టిరీతిగన్. ౨౮ 209 

. ధరణిసురో_త్తముండు వమదంబునం జక్క_ భుజించి నిశ్రమిం 

వరహితపాపులౌ జనుల! హేలిటి 'చేవమపారువాంబు శీ 

హారి మెల్ల మెల్ల (జేరి మృదూీలాత, కరంబులం దత్సదంబు లా 

 దరమున నొత్తుచు౯ బలి $ థారణినిక్టరవర్య! చెప్పుమా. ౨౯ 210 

mM 

క్ర, 

(wn 

. మనుజాధీళ్వరునుండి భానుకము లోత్షాదేవలేం 

వీ, సంతుష సమె తగ స్వాంతంబుగల నీకు మాననీయులకు సమ్మతము గాంగ 

నలరు ధర మృది $ యనతీకస్ట్రమ్మున వ ర్రిల్లుచుండునే $ వదలమేండ; 

“నెద్ధ్దియే తభియించు $ నెలమి దానం ౦ బొందునేని బాహణుండు విగధీరిత మగు 
లీ 

తనధర్శ ముననుండి 4 తలంగండావి వ వు, న కట్టిధర్శ ౦బె స్రీ ర్వార్థములను 

గామభేను వట్లు 4 గాం బిండుచుండును, దగినతుష్టి లేని $ ధరణినురుండు 

శ క విహితభోే గీజాలమ్ము గలిగిన దనివి లేక లోకతతులం దిరుగు. 3౩౧ 21॥| 

 తనకుకా సంతుష్టిమహో ధన మొదవిన నిస్స్వుండైన శ చాపం బది స్వాం 

గనిచయమున నెంబేనియుం గనరాకుండంగ ని ద్ర cc? గాంచుచునుండున్ . వ్ 

. దొరకినయంతమా త్ర మున? దుష్ట్రి ని చదొందుచు భూత రాజి నా 

దరమున సాధుబుద్ధిమెయిః ] దన్నుచు సాధువులౌచు శాంతే 
బరంగి యహంకృతకావదలి $ భాసిలువిప్ర్రలేేం దమికొ నమ 

స్క_రణము మ_స్తకంబున ని్రకామము భ_క్టినొన రు బల్మ జున్. ఏ3 2183 

దా! పానం 
గునె మీ శెవ్వనిపాలనంబున జనుల్ $ కోర్కుల్ చెలంగకా సుఖం 
బును గాంచంగల రాన్ఫవుండె పవీయుండౌం 1 బో నాకు నత్యంతముః౯ా 
మననాప్పారంగ నాస్వధర్మ రతు న మన్నింతు నం చున్నుమా. 3౪౮ 214 

చను దెంచినారు మీరే, జనవదములనుండి! యిట్రికజలనిధిదుర్ర ౦ 

బును దాంటి యిచటి శే తెంచినకార్యం బెట్టిదో వ$చింపుము ప్రాజ్ఞ! 3౪౪ 

ఉ. వచ్చిన కార్య మిట్టిదని + వల్క_ంగ నయ్యడి యుక్త మేని యే 

1 “సంతుష్టో యర్షివశ్తేత బ్రావ్యాణోయేన'కేనచిత్ ” అని మూలము. 2 “అసంతుష్టో. సక్ళ 

భ్లోశానాష్నోశత్యపి సులేశ్వరః, అకించనోఒపి సంతుష్ట్రశ్మే తే సర్వాంగవిజ్యురక” అని మూలము. 
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విచ్చం దలంచివచ్చితివా 4 యేర్చండం చెల్బుము భూసురో త్తమా ! 
పొచ్చెములేక చేయుదుము $ భూసుర కార్యము దీర్చుటన్ననో 
ముచ్చటగా దె మాకు నని+ీమోమున సుస్తీ త మంకురింవంగన్. ౨౫. 216 

క. మానవదేహాము వీల, దానే నై కొనుచు లోకీత _త్త్వ మెటంగి స 

త్చాలకుం డగువర మెస్టియు, నీలాగున నడుగ విప వుం $ చంతయు( బ్ర తన్, ౨౬ 

మ, తనదా నాగవునంబు రుక్షి ణమన* స్ట స్త_త్తషంబునుం దెల్పి యి 

ట్రను ఏ వై దర్శివచించినట్టివిథ మాళర్యా! చక్క నాలించి యే 
పని చేయందోగు నంచుందోంచునొ యెటో 1 భకా ర రినిం బాపుటో; 

వనజాతా ! తలపోయవయ్య మదిలోం | బత్తం విద చూడుమా. 3౬ 218 

క. అని షత్రికం జదువంగ నృవ్వనజాయత నేత్రు నాజ్ఞ ీ వడనీ మొదలిచె౯ 

వినుమా! తి త్రీభువనసుందర!, విన మోదం బిజెడునీదు $ విమలగుణంబుల్. 3౬ 

నీ, ఆలకింవెడు వారీ కా కర్ణ రంధ్రము లను ద్వ్యారములమూల*ముననె లోనం 

దగర బ్ర, వేశించి హృగేదయగతే తావంబు హరియించులద యట్రోవా భవత్సు 

గుణములనుక; దమకోర్కి దీటుంగం గనువారినేత్ర, ములకు 1 వాంఛితార్థ 

ముల ఫటింపంగం జేయుీముగ్గ భ వద్రూ, పమును విన విని నాదు$మనము లజ్జ 

లే. వదలి నీయందె యాస క్రి + వజలె నీదు 
మహిమ మెక్క_డ? కులరూవ 4 మహితరీల 
ములను వెలసియు నించుక $ తెలియ౭జాల 

నట్టి నేనెంత? యని యెంచోదయ్యె మనసు. 3౭ లై) 

శక. కులకన్యల కీభైర్యం, బొలయుట తగునే యటంచు $ నోయచ్యుత! లో 
దలయకుము, ముకుందా ! గుణముల రూపముచేత కీలోమున సడిషదస్టిన్ . 3 26 

వే ధనవృద్ధి చ వయస్సున, ననువమ 'లేజంబుచేత 1 నాత్మ సమానుం 

డనంజను వాని మనోహరుం గని గొవ్పందనంబు 1 $ ధృతియుం1 గ మ్రకులంబున్. 

క. కలిగి న యేసీమంతిని, యిలం బతిగ వరింపకుండు? $ నృహరి! నరలో 

కలలీతు నిను గోరుట ని, ముల నెన్న నర్హమె యగురఠబో మహి తాత్ర! 

చ. కనుకనే స్రాణనాయకుని$గా వరియించినదాన నోవిభూ. ! 

వనజదళాక్షు.! పెంవెసంగం (వాంఛ మదాత్త సమర్పణంబు చ 

క్క_నివిధిం జేసితిక్కా ద్వరగ గాఢకృవం జను బెంచి నన్ను భా 
_ర్యనుగ బరి గ గ్రుపాంపుము; మవాత్మ! రవంతయు నాలనించినన్. 3౩౮4 224 

CT 

త్త 5 త్వా ఇ ముకుంద మవాతీ కులరూవ శనీలవరగూ- ,ద దృవిణభామల్గి?అనిమూలము. “అవన 

కలకన్యానా మిదమతి ఛార ర్ష్యమితి మాళంకీరిత్యాహు! ఆను దానిభావ మిందుంగలదు, 



తర శ్రీ, తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

'మ,హరిభాగం బనియుంచినట్టి బలిని౯ా $ హర్ష ంబున౯ా గోషు వె 

క్క_రణిం (కొను నట్లు వరవర విశఖ్యాతి౯ గడుం గులు ని 

తరుణరత్నము నన్ను నీచుండగు మై 4ద్భమ్యవరుం డే_డ్రెజుకా 
హరియింవ౯కా వడి వచ్చి ముట్టు నటుల 1 టర్హ్లంబుగా దారయన్. 3౯ 225 

2చ, పనియది సాగకుండునటు 4 వపంకజలోచన ! చేయుమా దయ౯ా 
జని మును నేను బూ_ర్రమనుసంజ్ఞం జెలంగుతటాక కూపము 
ఖ్యనియత కార్భముకా మణీ మవాధ్వరరూవత నొప్పు నిష్టము౯ 
గనకముఖ ప దానముల $ గ్రాలెడు ద_త్తము శ్వాస్త్రరితిగన్. 3౯ 226 

20 ఒనరించి మటియు మశహోోే_త్తమదీర్భ్ణయాత్రదుల నొప్పు నిియమములం దగు 

నట్లుగాం గృచ్చ్రచాం ద్రా యణాదికములం దగు వ్రతంబును, 'చేవవధరణి దేవ 

గురుపూజనంబును $ గోరి యొనర్చితినేని యింకనుగల $ మాననీయ 
భగవదారాధన 1 ప్రముఖ కార్యంబుల నొనరించితిన యేని $ యుద్యమమున 

తే. నాగద్శాగజుంజే వచ్చి 5 యర్హరీతి 
నాకరంబును _గృహిొయించులగాక మణయు 

నన్ను దమఘోవసుతముళఖుల్ 1 కన్ను లెత్తి 

యనం గనకుం ద్రు, గాక పుణ్యతతి ఛ్కక్టి రం / 227 

చ. నిను దమఘోవషసూనునకు 1 నెమ్మి నొసంగిరిగా దె బంధు; లిం 

క నిప్పుడు నేను 'చేయందగు కార్య మదేమియొ యందువేమొ నా 
మనవిని బ్రీతిచే విను మమానుషశ కివి నిక జయింవ నె 
వ్వనికి నళక్యమౌటను వివాహము "శేవని నిశ్చాయించుటన్. ౮౦౪ 228 ' 

చ, ఒరు లెవెరే నెటుంగనటు 1 లోవరమేశ్ళర ! నీవు నై నికో 
త్కరపతిసంయుతుండ వయి 1 క్రాలుజ రాసుతముఖ్యనై న్యముం 
ద్వరగం గలంచి భితింగొని $ వాజంగంజేయుచు రాత.సాఖ్య మై 
పరంగు వివాహవద్ధతిని $ బౌరుషళుల్క_ నను౯ గృహింపుమో. రం 229 

లె. వెండ్డియాడుము ళత్రుల $ వీచ మడంచు 
టద్ది యటులుండ నిమ్ము; మోశనాతీ. ! యంతి 

ఫురమునందున్న నినుంగొని $ పోవుతటిని 
బంధు లడ్డువడంగ6 జంీవక యబదెట్టు. రం 280 

ho sy మారాలా. కళ 

__ 1 “మావీర భాగమభి మర్శతువై ద్య ఆరాద్దో మాయువన్ల గవ లేర్చలిమంబుకాకు” అని మూ 
లము. 2 “ఫూన్తేష్ట దత్సనియమవ్రత దేవ వివ,గుర్వర్చనాదిఖిరలంభగవాక వరేశ”ొ అని మూలము, 

“పూర్తం కూపాది. ఇష్టం ఆగ్నివోశ్రాది. దర్పం హిరణ్యాదిదానం నియమ ప్రీర్టాట నాదికి వ్రతం 
కచ్చా ది” 'అని వ్యాఖ్య, ' 



స్ట, ] దళమవమస్క 0ధ ము. ర] 

*ద,నినుం గొనిపోవవచ్చు! నని $ నీరజనేత్ర! వచింతుపెమొ చ 

క్క_నిది యుపాయ మొండలరుం? గాన వచించెద6 బెండ్లి నాంటికి౯ 

మునుపటినాండు మంచుమలశవు త్తని గెల బెండ్లి కూంతు రొ 

య్యనం బురబాహ్యానీమం గలేయంబిక యున్నెడ కేగి భ క్రితోన్, 281 

లే. అంబ బూజించు టనెడుసాదాచరణము 

కలదు; కుల బెవయా త్ర నాం బిలువంబజెడు 

నదియు నాచారమును దాని ? ననుసరించి 

వత్తు నంతిపురించాసి $ వారిజాతు. ర౨ 992 

క. సమయం బదియీ ననుం గొని, యమరులు మెచ్చంగ నరుగోనర్హ్యము నిర్బం 

ధమిదింత యేీటికొ? యన్యర్థము లెన్నియొ గల్లు దీనం 4 దవ్చవు తలయన్. ర౨ 

లే, ఖ్యాతగుణకర్పుడౌ(జైద్యు 1 డితజ్ నతం 
డర్దుం డగునుగదా యంచు 1 ననెద వేమొ 

యంబుజాయతనలోేచనా! ? యాత్తతమముం 

బాపుకొనుటకు మానాథు+భంగి సతేము. 5౨ 234 

చ. ధరణిగలట్టి సాధుజనశతల్ల జు లెవ్వని దిన్సపాదపం 

కరుహరజంబుం గోరుదురొ $ కంజభ వార్చిత ! యట్టినీమనో 

హరకరుణావిశేషముల $ నందలగ నోయనిదాన నైనచో 

నిరతిని నామనంబునను $ నిన్నె తలంచుచుం బూన్కిమోజంగన్. ౪౩ 25 

ప్రై తనుత నొందంా విడుతు $ నీయది సత్యము కృష్ణ! మాధవా! 

శత్రజను లె త్తియైన నిను $ సమృతిఛ_ర్తగం గాంచుదాన నే 

వితముననై న రుక్షిణయుం $ 'చెండియగు౯ా నిను నంచు నెన్నుమా.! ఈ3 236 

చ. వ్రతము లొనర్చి నాదయిన1వర్ష్మము స్రుక్కంగం (బ్రాణరాజి య 

చ. అనుచు బకఠించి విపృవరుం? -డాకములేతణుం గాంచి యింక ని 

ట్లనియె యదూదడవో! యివె రహస్యముగా వచియింపు మంచు దె 

ల్పిన నుడు లాసుష త్త మును 1 బ్రీతిగం 'చెచ్చితి నీకు నిచ్చిగ్; 

గనుంగొనినాండ, వింక నెది$ కారి మొ చక్క_ంయగ లో దలంపువూ! 6 3౪ 237 

చ. తలంచి ఫలించులాగున ద్రుగతంబుగం గార్యము చేయంబూనువమూ,; 

జలరుహానే త్ర ! కష్ట్రడ్శ్రచందనుం గాంచినవాండ నాట దు 

ష్షులు చలెరేంసచుంటం గనుశ+చు౯ొ వగ నొందినవాండ నౌటని 

ప్పలుకుల విన్న వించితి నుఫ;పాయము చెప్పుంగ నేవలంతినే. 66 939 

* “బహిర్న వవధ ర్లిరిజా ముెపీయాల్ ” అనిమాలమనుు. 



గిర్ నీ శ్రి తాండ వకృష్ణభాగ వతము [అ. 

వఏంబదిమూండనవనయశఛారయము, 

-ఇర్రి శ్రీవారి రుక్షిణిం బెండ్హ యాడ బయాణమగుట. ఈ 

చ, అని వచియించి యాశుకముహార్షి నృపాలున కిట్లు లేల్చె; నో 

జనవర! యవ్వలం దగినోచ క్రి చరిత్ర ముం బెల్పువాండ; నా 

వనరుహనేత్రు€ డిక్కరణి $ బ్రాహూణవర్యుయ రుక్సి ణీ ప్రియో 

_క్రినిచదయమాలకించి తన 1 కేలను విఫ్రునికై గ్రృహించుచున్. ౧ 239 

క ,-దరవోాస మొప్ప నిట్లను, సరసిజముఖరీతి నాదు+స్యాంతమ్ము నిరం 

తర మలసెడు రుక్షిణివై, ధరణీసుర! ని ద్ర లేదు $ దానా నాకున్. ౧౪ 240 

క. తవయొల్లం బుత్తు నెట్లో, నృవతికుమారుండు రుక్మి 4 యెంతయు ద్వేషం 

బు పరం రుక్షిణి నాక్కిచ్చువనిని వారించి చేయుచొప్పు నెటుంగుదున్ . ౨ 241 

మ. నరపాలాధములకొ రణాంగణమునక్ 4 దర్పంబునం జెండి యా 

యరణి౯ా జక్క_మధించి యగ్నింగొనున 4 ట్లాసుందరికా సుంత యె 

క్ర_రణిం గాంచిన దోషమే కనని యంగ శ్రేణిం జైల్యారుమ. 
త్సరం దో_జ్రెచ్చెచ నమ్లుమా యనుచు నొప్పం బల్కి. స్వాంతంబునన్ 3 242 

చ. తనదు ప తిజ్ఞం దీర్పంగ నిగతాంతము వట్టుదలం జెలంగి యా 

దనుజనిషూదనుండు వనసితామణి వెండ్లి ముహూర్త 'మేర్చజ్ం 

చిన విధమెన్ని సారథిని $ జెచ్చెజుం చిటబ్బ జవంబుపిరాణుి స్వం 

దనమును బూన్పుదారుక ! యశనక్ా హరియానతి మాల జాల్పుచున్. ౮౪ 248 

తే, శై_బ్యసు గీ వమేఘపుగప్పకవలాహ 

కము లనంబొల్పు వాజివర్థములం బూని 

యరద మూయ _త్రపణచి ము రారికడకుం6 

దెచ్చి నిలుచుంజెం 7 మోడ్పు 4 తెటవడంగ. ౫ 244 

మ్. తన మైలం దగుస్భ్థందసంబు హారియుం 4 దా నెక్కి విప్రో త్సోముం 

డును దోనెక్కంగ వాహనంబులు కడు౯ + నూత్నోత్పవం బొవ్బలగాం 
జన నాన ర్హమునుండి రా త్రినొకటక౯ $ సంతోనమొప్ప౯ విద 
ర్భను జేరంజనెం గుండినాధిపతి వు త్త న్నేహలోలాత్తుం డై. ౬ వ్వర్ 

లే. తా స్వతం త్రించి చేయంగం$ దలంపన బి, వాడు గావ్రన శిశళుపాలుం శ డీడు రుక్ష్మి 

ణికి నటం చీయయా నెంచిశనిగమవరముం, జక్క_6 7 నేయంగాం బంచిీతక్కువనుల, 

క్ తరగా నొనరువం బంచెను, బరిణయ మాసన్న మగుట $ 'బార్జివునాజ్ఞ ౯ 

శిరములం డాలిచి నేవక్కు లరుదుగం ౫ చేసి రాష్రురాంతర మెల్లన్, ౭ 247 

వ్ ని, మార్హాళరథ్యల స్ట మహితచత్వరములం జక్కుంగా నూడ్చి వాీసనగలట్టి 

జలములు చల్లిరి స్స చారువిచిత్రధ్వజములం గేతనతోరీణముల నెల్ల 



*3.] ._ దశమస్క 0ధ ము, తరత 

తావులం చేసి $ రావిధంబునం బురమంతయు శృంగారళవంత మగుచుం 

జూడంగాం దగియుండె 1 సుదతులు పురుషులు పుష్పవోరమ్హులరే బూన్కి_ దాల్చి 

'తే, కలవము లలంది రత్న సంగఖచిత భూప. 

ణఇములు ధరియించి వెల'లేక $ యనులములయి 

తనరు నంబరములం గట్టి ఫ కనుంగోొనంగ్డ6 

దగినయ టుండో రెంతొ ముూదంబుపాదల. ౯ 945 

క. భవనవరములు నగురుధూవవాసనల నొప్పచుండె: 1 చార్జి వవర్యుం 

డవలం బితృదేవతలకు,ను విబుధులకు భూసురులకుశను౯- భ_క్రిమెయిన్. ౯౪ 

క. సవిధిగనర్చనలిడి శు, భవ స్తువారంబు వెలయ $ బంధురత్భ_ప్తిక 

సవరించు భోజనం విడి, నవవధునునకును శుభం బశనారత మొందన్. ౧౦ 

ఆ, స్వస్తీ నీవాచనంబు 1 కైసురవర్యులు, చేయం దృ సీన్ ౦ దె౮న్యాయంతి 

స్నాతయగుచు. చెండ్లి,సమయమునం గట్టుుకొనంగందగిన సూ త్రశమునుభరించి, 

సీ, మూల్యమింతని పల్క_రబోలని నూతనవ స స్త యుగ గృముండాల్పి $ సమాన 

భూపణంబులచేత 4 భూషితణె యొప్పుసుదతి పక ణిం గన్య $ వోభనాంగి 

నలరించి రాభిప్య + కాజ్ఞం 'జేడియ లెల్ల నంత చ్రావాణవర్యు 1 లర్హ్లరీతి 
లో 

. సామద్ద్యజుర్మ్శంత్ర, ంత సమితి రకూబంధనమను కృత్యమ్థున స్ట నాతిమిన్న 

ఆ. చెండ్లికిం దగెనట్టోవిధమున నలరించి రటం బురోహితుండు + వటుతరమగు 

నయ్యుధర్వ వెద. $ మంతయొలణుంగును గాన *ఖేటవాంతిం + బూనిచేయ ౧౨ 

క. తలపోసి యుచితమంత్రుంబుల హోమము వేనె, నంత $ భూపతి విధివే 

తలలో నగు గ్యుడుగొవున, నిలామరో  శ్హములం చి్చ్వీహే పామమ్ముం దగన్ .౧౨౮| 

-. శ్వేతము నమూల్యవస్త్ర, వాతము గుడమి శ్రితముగ ఏ వణబిలుతిలల నం 

ప్రీ తి నొసరాను గోస అఘము దానంబుచేనె 1 గ, వాశాంలికి నై. ౧౩254 

చ, తనసుత మేలుకోరి నృహాతల్ల జుం డివ్విధి నిట్లు చేయంగా 
వినయవిదుండు చేదివ్పథీవీవతియా దమఘోషుం డచ్చటం 

బనిగొని ఫుత్తుండైన విరధపాలుని యభ్యుదయంబుగోరి మం 

త్రీనికర వెత్తలం బిలిచి + తత్కృతి కర్ల్సములౌ క్రియావళుల్. ౧౪ 25ల్ 
క. వరుసగం జేయిం చె ననం,తర మూాదమఫఘూోషుండు౯ా మదచ్యుతిందగు శీ 

కరదంతినంతతులు క ర్భురమాలా జాలములను 1 బొల్బురథంబుల్. ౧౮4 206 

క. వీతివరంబులు సుభట, వ్రాతంబులు గలుగునై నీకవారము కొలువకా 

శే “కృత కొతుకమంగళాం” అని మూలము. ఎ. శృతం కి కొతుెకీన వివావానూ క్రేణ మంగళం 

యస్యాస్తామ్” అని |శ్రీధరాశార్యులు. |2 [“ఖీటళాంతి” గ్రవాములను బ్రసన్నులనుగాల. జేయు 
కార్యము. 

శాం-భాగ=4ర్త్ 



తిర్క్త శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

బ్రీతుండై కుండినపురి, "శీతెంచెం బెండ్లి వేడ్క_ $ యంతయు. బొదలన్. ౧౫ 

ఉ. కుండినప త్తనంబు తనోకు౯ా సుఖవాసముగాం జెలంగ దో 

రండ బలాధికుండయి విీదర్భల నే లెడుఫీష్మకుండు రా ౯ 

ణృండనుం డాధరాపలి సమ _స్పవిధంబులం బూజ్యుండొట నా 

ఖండ లతుల్యుండా టం గనతగాం జని వూజలం దని చక్కంగాన్. ౧౫4 250 

ఉ. సంతస మక్టైవాంగ నొకేసద్య్మవరంబు తదర్థకల్చితం 

చెంతయు సుందరంబునయి 4 యెల్ల విధంబుల వాస యోగ్వుమెై 

వింతగ నొప్ప నందుం బృ థిగవీవతి నుండంగంజేసె నంతటం 

బంతముమోణు సాల్బనరీపాలజరాతనయుల్సనై న్యు లె. ౧౬ 259 

లే, దంతవక్ష్త క్ర విదారథ $ భరణివతులు 
వాం డక కాదులు శిశుపాలపకునృవ్రలు 

వేన వెలుగ వచ్చి యా+వీట విడినీ 

రాహలిజనార్టనులకుం దాశ్రరరులుగాన. ౧౭ 260 

చ. హరిచనుదెంచి యాదవబోలాన్ఫతు డై వాలి తోడుగా భూ 
వరు తనయామణికొ బలము. నర్భిలణా వారియించునేమొ భీ 

కరబలయు క్షి మార్కొని ని1కామము విక్రమ "మొవ్వుచుండ సం 

గర మొనరించి మైద్యునకుం $ గన్నియం గనార్త మటంచు నెన్ను చున్. ౧౮ 

ఉ. ఒక్కటిగాంగనుండి మన ముద్ధతిం గార్యముదీర్చనె" మదం 

చెక్కిన రామకృష్ణుల జీయింప నిదే సమయం బటంచు వా 

రక్క._టికంబుమో అం జతూరంగబలంబులంగూడి వచ్చి Ee 

దిక్కునంజూడం దారెయయి $ తిప్రనుతుల్ దగ భూవరోత్తముల్. ౧౯ 262 

ఉ. నేనకొజంత లేక తమ చేరువరా నితరతవమాపవతుల్ 
ఫూనిక వచ్చి రానృవతోపవుంగవుం జూడంగ నంత భీష్మ కుం 

డానృవతీశుల౯ రుచిరశహర్త వ్టైిములక్ విడియంగంజేనె, ని 
ట్లానరనాథు లొక్క_ మొగి $ నం దొనరింపంగం బూనుయత్న మున్, ౧౯౪4 268 

చ. విని భగవంతుం డౌ హలియు 1 వీరవిరోధిచయంబుగూడె నా 

యనుజుండు కన్నియక౯ా బలిమి $ నందఅునూడ గ్రపాంవ నొక్క_ండే 

చనియెను సంగరం బచట $ సాగాడుచిహ్న ము 'లెల్లందోంచ నం 

చును మదినెన్ని కృష్ణుపయిం 1 జొవ్చడున్నహము తన్ను. గృమ్తుగన్. ౨౦౪| 

మ. చతురంగంబులుగా. జెలంగుబలముల్ 1 స్ఫారోత్సవంబొప్ప రా 

నతివేగంబున గుండినంబున కవళర్య పాభ వంబొవ్న ను 
ద్ధతళ శత్రు, వ్రతతి౯ గలంహ జని సోకద రకా హరిం గూడ న 



౫ ప] దక మస్క 0ధ ము. కెర్ 

చ్యుతు రాక౯ా దమింగోరు రుక్తి ణియు నాగ యుర్వసురుం బంపీ తాన్. ౨౧౪ 

చ. హరి యరుచెంచునంచు మది . నాతురతం గనుచుంట శ్రీమనో 

పహారుండగు కృష్ణునాళ యము $ నంతయు. (కొని వి శ్ర 6 డింకను౯ 

మరల గృహంబుచేరమికి $ మానసమం దిటు "లెంవె; నక్ష_టా! 

పరమకృపాపరెరా థియయి $ భాసిలు (శ్ర నీ హరి రాడు నేంటికిన్ . ౨౨౪ 266 

ఉ. కారణమేమొ యంచరయలగాం గనువట్టదు నాకుం 'చెండ్రదా 

మూరుత మెల్లియ యనుచు $ భూసురవర్యులు నిశ్చయించి రిం 

కీరజనిం బురంబునకు 1 నిచ్చటికి హరి రాకపోవు నేం 

నోరిక యెల్ల వ్యర్థ మె య$గుకా దురదృష్ట మె యంచు నెన్నన'". ౨౩ 267 

తే. రేయి యిది యొక్క_టియె యంత$రతముగా వి 

వాపహా మున్నది; దురదృష్ట్రవంతు రాల 

నాదు హరిరాకతక్కి_న 4 నసృదీయ 

మైన సందెశమును గొని $ యాద్విజుండు. ౨౨౮ 265 

చ. వనరువానేత్రు, నాశయము 1 వైఖరిం జక్క నెటీంగి తాను నిం 

కను జనుడదేరం డేముకొ; యశకల్తపచిత్తుండు శ్రీనివాసుం డా 

తృను ననుంగార్చి శంకంగొన్మి మూానెనొకో, యదియేటికంచు న 

నొనం దగదంచు విప వ్ర వరురగకాడియె తాం జనుదేందలంచియున్. ౨౦6 9(9 

ఖర్ , దురదృష్టవంతు కాలను, బరికింపంగ నేను గనుక $ చ్రావాణుండును రాం 

డురువుతికి హరికి ననుని,చ్చురతిం గనువాం డొ కంచఘచూవ ట్రం డిటన్ . ౨౮౪ 

మ. అనుకంపానిధి యామహేా బాళ్వరుండు నోయ్యంబొప్ప నావాంఛితం 

బును బూరింవండొ? చేవియంచు గిరిరాశట్పుత్రీ, వతంసం బటం 

చును రు చ్రాణే యటంచు గొదియు నటంచున ఖాస్ట్రతింగన్న ట్ల యా 

శునిసాథ్నిమణియైన నావయిం గృవం 9 జూవంగ వాంఛింవదో!?. ౨౫ 271 

మ. అని చింతించుచు. గృహ్పమూంర్తి ర్థిషవయి సోయ్యంబ్ట్రె యుప్పాంగ నె 

మృన మా్రీశునియందె నిల్వ నిపుడే 4 మానాయకుం జేగు బెం 

చిన బాడలోగనరా వటంచు. దనదృష్టిద్వంద్వ్యవమన్రూ నూదబిం 

దునికాయాకులమై తగంగ మొగిచెం 1 సోడాని స చై న్వంత చేన్. o£ 272 

క, గోవిందు శుభాగమనం, బీవిధిం గాంటీంచునట్టి 1 యెలనాగకు న 

పే వామభుజదృగూరును, లావంత యడంగ శుభము లగు నని తోయన్. 

క. అదరెను బలుసారులు సృ మద్ద మయ్యెడ నంకురింవ 4 మలుతుణమునం బ 

* “దుర్భగాయా న మే ధాతా నానుకూలో, మహేశ్వరః” అని మూలము. “ఛాళాహిరణ్య 

గన్ళేనా పొాల*ీ ఛారశేపిచ ఇతిధరణిః” ఆని టీక, 



తర6 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ-. 

దృదళాతుకడకు మును దా, నెదికోరి వచించి పంపెం1 బృథ్వీసురునిన్. ౨౭ 

ఇద. అతండు ముకుందునాశయము 1 నల్లన కొని కుండినంబు సం 

గతిందగు నావివోరవన+క వ్రు, తలంబున పీడ వచ్చి ఈ 

జతనయసౌధనీమం గనె 1 కాసుకు డాతయండు మోమునందు సు 

న్స్ తము చెలంగ మెౌోాదమును $ మిక్కి_ల దె ల్పెడు చేహ "మొవ్చంగన్ . ౨౮౪4 275 

చ. కనంబడినంత నే సుదతి $ కార్యగతుల్ 'తెలుపంగ6 జాలుదూ 

తనిఖలలతుణంబులనిగతాంతే మెటీంగిన ప్రోడ గాన మో 

మునం జిటునవ్రు 'వల్వడంగ. $ బొంకమగా నడిగ౯ సమ_స్హము౯్ 

వనజదళాకుం డిచ్చటికి $ వచ్చెను 'రామునిగూడి సుందరి. ౨౯౪ 276 

చ. అని తెలియంగం జెప్పి వనుభామరుం డాయదునందనుండు నిక్ 

నొనిచనువాండ నంచు దనీకోర్కి. యిదే యని పల్కి_నట్టి చ 

క్క-నిదగుసూనృత్ క కిని దోగకా వినివించెను; ఖీష్మకతుతి 

శుని వ మ్రీయవుత్రి రుక్మి యు 9 జు “క్కవుంప్రీ తని నాశుభో డీసీన్. 30 27 

“ఎ అరుదుగ. నాలకించి పనజాయుని యాగమనం బచెజీంగి్ యా 

ధరణిసురోవకారమును 4 దాం దలపోనీ మహోవకార మ 

_తృరుణమునందు 'వేజొోకం డోదం దలపోనీ యొనర్చం గాన కా 

దరమున మ క్కె; నేమిడిన $ దానికి నీడగునే తలంపంగన్. 3౧ 278 

సీ, ఫీప్తకుండును దన ప్రియవు త్రి కోద్యాహదర్శనోత్సుకులయి $ ద్వార కావు 
రమునుండి కృష్ణుండయురాముయి వచ్చుట విని వాద్య ఘోషముల్ +పలయ నెదురు 

చని యథావిధిగం బూోజలుస బ్పె, మధువర్క_ మిడి మహోర్హములని 9 యన్నంబడిన 

యంబరముల నిచ్చి $ యవల నఖీస్టములగు నుపొయసముల $ నాదరమున 
త నొసంగి వూజించె భీష్వకురోడురుతరమత్కి యగుట నాసోదరులకు సై శన్యమృులకును 

దదనుచరులకు సద్వ స్తుతతులం దగిన, విడుదులను గూ'శ్చి నాతథ్యశవిధిని జర ప, 

క. ఈరీతిగూడి యున్నముహీరమణుల కెల్ల కె'ర్య $ మెట్టివొ ప్రాయం 
'బేరతియొ బల మెట్టిదొ, సారధనంచెట్లా తదను$సారము గాంగన్. 5౮4 280 

క. తేగినవిఛానంబున న్యా జగతీరమణుండు పూజ 4 నంతసమునం జే 

యంగ వారు సంతసీంచిరి తొొగచలువ్రునిబావ నేననతో నరుబేరన్, 3౫ 231. 

ఉ. వీనులవిందుగా విని వ్రశవృద్ధముదంబున నవ్విదర్భలో 

మానవు లెల్ల నొండొరుల 1 మూసక్ర చిరుచు “రండు రండు శ 

జానిని జూడంగా ననుచుం $ జయ్యన వచ్చి ముకుందుపావన 

* “సాకం వ్రవృృష్టవదన మవ్యగ్రాక్మ్మగతిం సతీ” అనిమూలము, “నవ్యగ్రా ఆత్మనో జేవాస్య 
గతి ర్యస్య తం” ఆని వ్యాఖ్య. 



%3.] దశ మస్మ_ ౦ధము. తలి/ 

శ్రీనిలయాననాంబుజ వోసృృత్వరపుష్పరసంబుం దృప్పిగన్ . 3౫ 292 

క. ఈఠుణరూపాంజలులకా, దతత మోాజుంగ నశ) త్రావిరి; మజణయు౯ 

వీక్షించి లోకసుందరు, నతీఫలం బిదియె యసడ[హశయ మొలయన్. 3౬ 

ఉ.' ఈమహానీయమూ_ర్హిక మహాపతి వు త్రిక యెల్ల భంగులం 

బ్రేమకుం బాత్రమె తగిన ప్రైయని కాందగు నీముకుందుండె 

భామకు నీడుబోడయిన 4 పాణవిభుండయి యొవ్పంగాందగు౯ 

నోముఫలం బనంగ నిదె $ నుత మగుంగద యిట్లు కూడినన్. 3౭ 294 
చ. పురుషలలాము(యడౌ నితండా? పో మనరుక్షి ణ్ కెన్న నర్హుండె "౮ 

దరుణియె వీనికిం దగు వి$భాతయు నిట్రాడలనార్చినేని య 
చ్చెరువ్రగC జూాచి మెచ్చ్చందగు; స్ట శి ఘ్రమ 'విండిలయైైన మేల యా 

థర నికనొక్క_ రిర్వురకుం 9 దత్తే (ముగా దగ అంత మూాచినన్, 3౭ 285 

మ. మన మేదే సుకృతం బొనర్చిన మవాశమాన్యుండు లోక త్రయం 
_ బును నిర్మించినథాత డాననె సుతృ ప్రుండయ్యె నె రుకి ణీ 

వనజాతాయత నె త్ర, నీహరి తవికా ) భావించి చేపట్టు న 

ట్రనుకంపామతిం జెయుంగా! కని సృహార్షాశ్రూద కంబుల్ త్వరన్ . 3౮ా 256 

క, ఒక్క_ట గళేముల నాపంగు నొక్క_రితొో నొకరుంగాంగ $ నురుయత్న మునక 

జక్క_ంగను చెల్బుకొని రీ ట్లిక్క_డ సల్హావములవి + యెనయగుచు నుండన్, 3౮౪ 

ధి రుక్మి ణి గారిని దర్శింపంబోవుట. ఏతా 

చ. నవవధు వెట్టి వేషము గొకనందగు నట్టులె రుకి ణసరో 
,భవదళ నేత్ర యుప్ప భ టీవర్వ్యులు నల్లడలం * జెలంగిరా 

భవసఆ యాలయంబునకుం $* బాదగతుల్ చెలువంబునూవ రా 

డృవనవరంబు వల్వడియెం $ బరష్గతేజాపదపద ముల్ గనన్. 3౨౯౦ 255 

చ. పరశివ్రురాణనిం గొలువ? భద్రము లబ్బు నటన్న నమ్మిక ౯ 

స్తురుచిరగాత్రి, రుక్షిణి వ+సూనళరుం గొననట్టి యాకృతి 
స్ఫురణమునం జెలరగుమఘకసూదను పాదసరోజయుగ, మా 

దరమున నెమ్మనంబునను 5 థ్యానము చేయుచు మాననిష్థమై. రోం 959 

ఉ. తల్లులు నెచ్చెలుల్ తనదుదాపున నల్లడలం జెలంగిరా 
నుల్హము శ హారిం దలంముచుండ ల 'సాయుధముల్ కరంబులం 

డె'ల్లెడ రోరులంబజపి 1 యొంతేయు భీతిని గొల్పుచుండ రా 

“జిల్లుచు నూరు లౌభటులు + చెంతనే హహాచ్చరికల్ తగంగ రాన్. రంy 290 

చ. చనుచుకా రాడృటరతీత, యనం దగుచు మృదంగపణవీవాోరిరవము శం 

ఖనికరరవములు లోనగ్కు ఘనతూర్థధ్వనులు 'భీంఫకానినదయబుల్. రం 291. 



కిరి శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము (అ, 

క. ధరణని దినముం జెవుడ్చడం బరివరి నొనరించుచుండ6 $ బయనము సాగిం 

చె రమాధవు నెదం దలంచుచు, *నిరువమలా వణ్యయుగ్ధశణిక లొక్క_ మొగిన్. 

క. నానోవహారబలులకొ జానుగం గా కొనుచు దోడం $ జనుజేరంగ భూ 

జానిసుత యె” నల్లన, భూనిర్ణరపత్ను లమల 1 భూపణయుత లై. ఈ౨ 298 

సీ, గంధమాల్యంబులం $ గ మ,భూపణవస్త్ర 

ములను గైకొని రాయ 4 లలితెగయ 

ములను బాడుచు గాయకులు వెంటరా; సూత 

వందిమూగధులు _స్తోవములు చేయు 

చును దోడంజనుబేరలగను,; వాద్య గాండ్రు, మం 

గళ వాద్యరవము లొ$క్క_ మొగి దిక్కు 

లెల్ల నిండంగంబేయు $ చల్ల నరా; నవ 

వధువు ' మెల్ల నం బోయ $ బార్భతివిజ 

త. యంబుశేనీనచోటికి $ నంత రుక్సి,ణియు; నుమాలయమును గని! నియతి హస్త 
పదసరోజంబులను శుద్ధకపాభసులను, గడుగుకొని యాచమించి నిథకామభ' క్రి. 

వె, పరిశంద్ధచి_త్రయె గుకు,తరశాంతి చెలంగ నంబీదాపున కేలా; 

వరవిధుల నెలుంగుముదుసలి, పురం, ధ్రు, లాబాల నెంత" $ పొలు వమరంగన్. 

2 తొలుత భవాని కవ్వల విధు ప్రి, మ యభూషణుం డై ఊఉ చెలంగి ని 

స్తులకృప నొప్పు శంభునకుం 3 దొయ్యలి మొ క్క నౌ నటన్న చొ 

పుల దలపోన్ శంకరుని $ పొందిక పడా జెలంగు నంబకుకా 

లలితకు (మొ క్క_ంజేసిరి కల క్రమరీతి నభీష్టనిద్ధిశై . ర౫ 296 

చ, నరవరపు త్రి యాదరముశనం (బ్ర మిల్లీ తలంచె నిట్టులం 

బరొ! శుభమూూల్షివై న భవీపత్నికి నీకును ద్వత్కుమారకో 
తృరమునకు౯ మహేళునకు  గాదిలి ప్రీతిని మొక్కు. నాకు శ్రీ 
వరుండగు శ శ్యామసుందరుండె $ భ_ర్హగ నౌ సమ్మతింపుమా!, రోజు 297 

క, ఆత్మరాముండె యగుపరృ్వమాత్మ భవత్పతి యదెట్టు + లగు ననెదవా నీ 
యాత్మం దలంచిన చోం బరృ్వమాత్తయు మన్నించు దాని 4 ననియె యొఅుంగుదున్, 

ము, అని ప్రార్థించుచు లేచి విప్రనతు లోత్యంత ప, మోదంబునం 
దనవెంటం దగ శస్త్ర యు_క్రముగ రు] ద్రణం గృతస్నాతంగా 

l eee స్సశః” అని మూలము. “వారముఖ్యా! గణికో త్తమాః” అని శీ శ్రిధరా 
చార్యులు. 2 ఏ “భవానీం వందయాంచ కు య ర్భవవల్నీంభ వాన్వితాం” అని మూలము. “భవసో్యోపనర్ణనత్యం 

స్రీకర్లోచికము_క్షం” అని శీ శిధరాచార్యులు, “స్త్రీకర్శ'నుస్త్రీణామేవ (ప్రా థాన్యమితిద్యోతనాయేతి 
తోనో భమ విధిజ్ఞాః స్త్రీగా త్త కుశలాక” అని వంశీధరి. 



౫3 ] దశ మస్క ౦ ధము. ర్రిత్ర9ి 

నానరించెలా మట్ వందనాతతలచే $ నొప్పారు మూల్టంబులక. 

గనక ప్రాంచితరత్న భూపషణములం ॥ గమాాంబరశ్రె ణులన్. 'ర౭ 299 

క. అలరించి ధూపదిపంబుల నిచ్చి య 'నేకరూవములం దగుభ త్యం 

బుల బలుల సమర్పించుచుం బలువిధముల వోరతులను $ బ బ్రక్వేకముగన్. bey 

సీ అర్చించెం బతిరునుక్త్రోలగు విప్ర సతులకు భ_క్తిని లవణసంక$యు_క్షములగు 

నయ్యపూ వూవంబు 4 3 న్ల్లు ఆాంఘాలంబులను గంఠసూ త్ర త ౦బు$లను ఫలముల 

'చెజకుదండ ముల న చ్చైరువుగ నొసంగుచుం బూజిం చె ము ఎ దోనులును చదవి 

కర్చించినట్ట మాోల్యముల నొసంగుచు. 'చెండ్రికూంతునకు సంశ కీ చ్చి తి నొసల 

తే, నాశిషంబు లొసంగి'” రశయ్యుబల యంబి 

కకును ము తే -త్కెదువులకం నిీక్క_మగుభ క్రి 

వందన మొనర్చి నిర్తాల్య్యముం దమిం గొని 

మున్ను పూనిన యమ్లానముద్ర వదలి. రణ౯ా 901 

ఇక. ఆలయమునుండి వెడలం, గా లలనామణి యొకర్త్రక 'చిరత్న మణీ 

జాలాంచిత ము ద్రారుచు, లోలిం దగుపాణింగొనుచు $ నుద్భమ మలరన్ . రా 

చ. తనకరవల్లవం [ఖా $ చామెలమెల్లన వెన్క వెన్సాకుం 

జనంగ మరాళ రాజగతం $ జక్క_ంగనొప్పంగం బోవుచుండెె నా 

మనుజవతీందు పుర్తి తిక సళమధ్యమం గుండ లమండి తాననకా 
Wy 

గనుంగొని రంత చె త్ ముగ 1 వ్ష్యావతిసూ నులు నిండు వేడుకన్. ౫౦ 303 

ఆరుక్షిణికన్వ $ యమలరళ్నాంచిత కనక మేఖలయు సోోగసును జిలుకు 

చునునితంబము వయిం 4 గనయడుచుండంగ (6 బ్రాయంపుబిగువునశ బయలువడంగం 

'జేయుపాలిండ్లు విచి త్ ంబులుగ నొప్పు గుంకేలమ్హులు పయికొొనునొ యనుచు 

శంక నొందినయట్లు 1  చపలమ్ములగు నీక్షుణము లో లొప్పుదూవంగ ీ నమరు స సుస్మి 

లే, తమునందగిబింబస లనమాళధరరుచులను 

మొల్ల మొగ్దలంబోలుచు శ నుల్లసిల్లు 

దంతములు ర_క్సనర్థత 1 నంతయు దగ 

వీరసమోోహిని యగుచు $ వెడలె నెలమి. ౫౧౪ 304 

చ, గలగల మై, యగు నందియల$ కాంతులు న గ్రుతలంబుం గ్రుముచుక 

వెలికిని చాఅుచుండ నొకశవింతగం బాదము లుర్వి మోపుచు౯ా 

లలితమరాళ రాజగతుల౯ా మజపించుగతుల్ చెలంగ నా 

లలనయు శాన నాందగి విలాసము మూర్తి ధరించినట్లుగన్. ౫౨ ల05 

aa 

కా “వ, గృవ్యూపాణినాభ్ళ త్యాంరత్న ముద్రొ, వళోఖినా” అని మూలము, “రక్నముద్రా = 

తశ్చాంగుళీయకక్” అని . 1 చిరత్నము = చిరంతనమని యర్ల ము, రత్నా వ్యాఖ్య న్న్న ధం 9 



' 

860 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము 

చ. కనబడి దేవమాయయొకొ 4 కానియెడ౯ా ధర నిట్టిరూవ మొ 

వ్వునె యని గుంపుగూడి యళ$ముల్ దిశలందగు వీరులెల్ల మో 

హినియె యటన్న యూహ తము 1$ నెంతయు నెచగం జూచి చూచి నె 

మృనముల మోహ మొంది రభిశమానము వీడి త దేకదృష్ట్ములె. ౫3 306 

మ. కులదై వంబును చా, క్షనాచరణభంోగుల్ పూన్కి_(బాటించు నా 

చలముం బన్ని స్వకీయశో భ లను గృళప్టన్వామి కర్పించుచుకా 

గలహంనై కగతుల్ చెలంగం జను నాకంజాయీ వీటీంచి రా 

జిలు తద్ధాసము చెం ద్రపామిళతమె + చెల్వారు వాల్చూవులన్ .౫ 3౪ 807 

%వు.తమచి త్తంబులు థై. ర్టముక్ వదలి వింతం బూనియుండంగ భూ 

రమణుల్ కేల ధరించియున్న గురుళ స్త్ర వ్రాతముల్ జాజి వే 
గ మహిం బర్వంగ దంతిఘోటకళతాంగ కేణివై నుండి మో 
హాము ముంప౯ా ధరణేస్థలిం బడిరి యం త్రా,ల౯ విడంబించుచున్. ౮ 308 

వ. అప్పుడు. 509 

మ. తరుణీరత్నము పద్మకోళనిభ పాశదద్భంద్భముల౯ా మెల్ల నక 
ధరణికా సోయశయం జేయుచుకా మనమునకా 1 దై త్యారిరాకకా నిరం 

తరముం గోరుచుం జూర్ల కుంతలవితాగనం 'బచాస్యవద్మంబువై 6 

బరంగకా డాపలిచేతి గోళ్లతుద లం $ బల్లాటుపోం ద్రోయుచున్. ౫౮4 310 

ర్డ్డ వామకటాత్షదృష్టులను $ వచ్చి తనుంగని చమోహయమొందు నా 

భూమిపతివ్రజంబు నొకీపోతక సిగ్గునం గాంచె నంతలో 

నే మహనీయమూూ_ర్రిందగు $ కృష్ణుని. దా నెదం గోరుసంతత 
శ్రీమహితుం గనుంగొనియిం $ జిత్రమనోరథముల్ ఫలింపంగన్. ౫౫% 31] 

ధ్ర శ్రీకృత్లుడు రుకి ణం దనరథంబు వె నెక్కి_ం౦చుకొని చ, యాణముసాగించుట. ఫా 

చ. తనయరదంబు నెక్క_( నిశతాంతకుతూహల "మొందుచున్న 'ర 
ట్లృనయనుగాంచి క హు డహితక్షీతిపాలుర "లెక చేయ శా 

జనపతు లక్టై కన్ల్తొానంగ $ సాహసమూని సువర్ద కేతనం 
బునం దగు స్వందనంబువయి. 9 బొల్పుంగ నెక్కంగంజేసి పడ్క_ మె. ty 812 

కాలా! 

‘6 | CE] ళ | | | 1 “యశస్విన స్తక్కృకవ్భాశ్ళయార్దిశాకి అని మూలము. “శక్కృతోమాయా ప్రతీతిజని 
_తోయోవ్భృాచ్చయః కామ స్తేనాక్టి తాళి అనిటీక. 2 *-పీకుక్షతా గజరథాశ్వగళావిమూథా” అని 

( | ct pan మూలము, ల్రీఉత్సార్య చామకరజై రలదైకానపాంర్లై ప్రాప్తాక్ పహ్రీయెతతన్భ పాక దద్భశేఒచ్యు 
కంసా” ఆని మూలము, mn 



౫౪. | దశమస్క 0ధ ము. 361 

G. వంచక మధ్యసంస్థనిజక భాగ ముం 7 కొనిపోవు సింగమ 

శెంచక రాజలోకము నేహానపరా క్కృమ ముల్లసిల్ల గాయ 

గాంచనచేలుం డాబలముీఖ పృకటాహవకూరు లెల్లం బొ 

మం వెగం ద్యోత్సహింపంగ నృపాత్మజం కొని పోయె మెల్లంగన్. ౫౬ 313 

మ. దురహంకారము గ మియున్న జననాీథుల్ మాగభథాదుల్ తముకా 

హారి లెక్కింవక రుక్త్మి ణం గొనుచు నొాశయ్య్యూరంబునం బోవంగా 

స్థరవౌా సీ(యయశోంబు తగ్గుననుచుం $ జింతించి యోర్షంగ లే 

క రయంబొవ్పంగ నొక్కటం గలసి రశ క్క్కార్యంబుం జింతింవంగన్ . ౫౬4 314 

క. బిరా! ఛానుష్ము_లలోం బేరుంగని యున్నమనలం $ బృథివిశ్వారులం 

జీరికిం గొనక మృ7ం దు,న్తి సారయళ౦బు౯ వృకాళ $ చక్క గొనుగలతిన్ . ౫౭ 

క. తరుణి౯ హరించి గోవులు, పరుగిడు చున్నారు వారె  పరికింపుం డిసీ! 

ధర నన ద్భిళ మేకిక్కి బరాక మం బేటి? కనుచు  వగచిరి పెలుచన్. ౫౭ 
హా Uy 

er 2 Pe 

వఏంబదినాబవయ ధ్యాయము 

-అధ శ్రీకృష్ణు నడ్డగించి రాజు లోడుట. థఆా- 

క. వాెల్ల రిట్లు చింత్యావారిధి మున్హుచు నితాంతభయకృత్రా్కాధ 

స్ఫారవరీవృతమతేు లై, యారోహించిరి స్వవాహశనాళం గడంకన్. ౪ 317 

ఆ. ఉరవడించి తమమీహోోన్న త కవచముల్, దొడిగి బలము లెల్ల ఠదోడం గొలిచి 

నడువ ధనువు లూనిశనారాయణుని వెంటం దగిలి శేపునూవి 4 తన్వింగొనంగ. ౧ 

మ. యదునేనావతు లావిధం బెజిం్ యత్యంతోత్సవంబొప్చ భీ 
తిదయత్నంబునం జాపథారులయి వృశథ్వీనాయకుల్ వమూార్కొనం 

గ దగకా వచ్చుటం గాంచి కార్గుక ముల౯ $ గాథంబుగా దీటుచుకా 

య్రైదర వ్రాాతముం గహర్చి వారి కదు స్థ వంచాస్యనాదంబులన్ . 2 819 

క. ధరణికా వో్యమము నింపుచు, నరులకా మార్కొనిరి వారోదగుసన్నా హం 

బరయుచు ళత్రుమహీపతు, లురుపౌరుష 'మొప్పం దాంకి $ రుద్ధతి మెజయన్ . 

ei అశ్షవృషస్థంబులీయందు గజస్క_.0ధములయందు స్య్థందనీములకు నడుమ 

నుండి యుద్ధముచేయు $ నుదష్టిమమందునేర్చటులు గావున ముదిశరములుభూ ధ్ర 

ములపయి వర్ష థా+రలు గురియిం చెడు నట్లు మార్షణవృష్టి $ యాదవాళి 

కయిం గురియించిరి ? పటుతర సాయక చృన్న మై తగువతి 4 ననలగాంచి 

తే. చారుమధ్యమ రుక్మిణి 5 సాధనమున 

విహలాంబకయుగ ళమై $ వ్రీడయుం దను; 

ఛాం-భాగంాడరీ 



శ్రీ 362 తొండవకృష్ణభాగవతము 

గాడ (బ్రా జేశుమోమును 4 గోర్కిం దీర్చు 

నన్న భావముతో జంగ $ నప్పుడు గాంచె. ర 

చ తనుంగనువావమనే త్రం గని $ తామురసాడుయడు (వ్రేయసీ! మనం 

బున భయ మొందంబోకుము; రపు పృకరంబుల నీదుబంధులం 

దునిమెద; నిప్పుజే కనుము $ ధూర్తులు గావున మార్కొనంగ ని 

నాని చన వచ్చినా, రనుచుం $ గోమలసుస్మిత మొప్ప బల్కుచున్ ౫ 

క. సతి నూణజడించె గదు డృచ్చుతు నగ జొం డాదిైన  శూరవరుల్ స్వ 

821 

322 

సృతిపషముల సూరత య,వ్వితమునం దమనేన నొంచుశవిధముం గనుచున్. ౫౮ 

క, దాని౯ా సై రింపక రిపు; సనలపహా దంతివితతి 4 నింధుజరథసం 

తానముల బాణవర్ష ము, చే నెంతయు దీనతం గనం 1 బేసీరి వూన్కి_న్. ౬ 324 

లొ ఆఅరదన్గులం దున్న 4యాకూరు లయు నాశ్వికులయు గజాళులం $ గూరుచున్న 

వారలయుం దలలు 4 వరకుండ లకిరీటములను జారూప్రమములను వెలుణు 

నవి బాణములచేత $ నపుడు శాదింవంగయబడి కోటులుగ ధర$వాలి; మణియు 

నసీగ దాచాపయు + గ్స్ర_స్హముల్ ముంచేతు లూరువ్రుల్ పాదము? లురుశ రాఖి 

"లే, హూతులం దునుంగుచుం గూలేె నోయ్యువనియందు; 

ఘోటశాళ్ళతర వ్రాత 1 కుంజరో ష్ట్ర 

ఖరశిరంబులు మటియును 4 గాలుబంట్ల 

డిరము లట్టు లె పడి కడుం దొరలుచుండె. ౮ 

చ. అరుల జయించుకోరికల 4 నాయదువీరులు వృష్టిముఖ్యు లా 

దురమున నుగ్రపౌరుషముోతో గడు నొంసయగ వీర మాజంగా 

నరిశరహన్య్భ్థమానమగు $ నాత్మ బలంబును గాంచి చాల సం 

గరవిముఖత్వ మొంది నృషకాంతులు మాగధముఖ్యు లార్హ లై. ౯ 

చ. వెనుకకుం బోయి యొక్క_యెడ 4 వేడుక లెల్ల నడంగ రుక్షిణిం 

దనకు నొసంగు వారమని $ థారణిపాలుండు భీష్మ్యకుండు నా 

తని తనయుండు రమ్తనంగC $ దాను విభూతిచెలంగ వచ్చి య 

' వ్వనితను గృహం జెత్తుకొని 4 వారనిపౌరుష మొప్పం బోవంగన్. ౯౪ 

చ. కనుగొని తేజమెల్లను విీకానిక లై నన నాతురంబు వై 

కాన బ్రముదంబు వీడిచనం 4 గోరకయంతయు వమ్ముగాల నా 

నన మొగి నెండిపోవలగ మనంబునం గుందుచునున్న చైద్యు నిం 

తనివచియింపరాని బవాళెర్షిని బ్రుంగినవానిం జూచుచున్ . ౧౦ 

చ. పలికిరి వార లెల్లనొకళభంగిగ నూజడంజేయు కోర్కి_తో; 

నిల నిటు చౌర్మనస్యము వహించుట యన్ష మె వూరుపో_త్సమా ! 

925 

326 

827 

328 



ల] దశ్ మస్య_ 0ధ ము. 368 

తలంగుము దాని నింకం దను+థారుల శెల్లం బ్రియా ప్రి యంబు లి 

మ్లుల వరుసం గనంబడుచుం $ బోవుచు నుండున వస్థిరంబు లే, ౧౧ 329 

మ, స్థరతం గాంచదు వానిలో నొకటియుకా ? సిద్ధం ్ద్యా; నము వరా 

ధరణళా! విను న_ర్హకుం డొకండు పోద్యానై వుణం బెల్ల నె 

ల్ల రకుం జూవంగంబూని దారువున బాలక లీల నిర్మించి య 

బ్బురమౌ నంచు జనుల్ గనంగ నెటు త్రీగప్పుక్ నస్వెచ్చమెై నట్లుగన్ . 380 

క. జను డీశ్వారపరతం త్ర తం గనుటకా సుఖదుగిఖములను $ గాలవళమునకా 

గనుచుండు నింతియే; మణీ,యును గొ _త్తదిలేదుసు $ మైొకండును తండా! 881 

చ. అని వచియించి; రంతేట జీరాత జుం డోశిశుపాల! కృష్ణుతొ శ 

మును వదునేడుసార్లు బలముల్ గొలువ౯ హరి నొంవ నెంచియే 
చని వురి ముట్టడించితిని + శె"ర్యుముం జూపితి న న్నెజుంగ వె 

విను మిక నేమివెప్పుదును $ వింతగ నోడితి నన్ని సారులున్. ౧౨ 832 

క. ప్రరువదిమాం డట హీిణ్కు లురుబలసంవన్ను లును ముదుద్యమమునం జూ 

వీరి సావాస మోరాజా!, వరాజితుండ నైతి వైనం? బట్టు వదలశేన్. ౧౩ 898 

. మటియును నేనలతో నే జ్రెజుం బోయి రణంబుచేసీ 1 దివిజులు ఖేదం 

బటీముణట్ గాంచంగ గెల్సితి, నెట్ నోదరయుగము నెట్లో” $ నిజమీది అేండా!. 

క. ఏనం బరాజయమవమప్పుడు కాని జయంబంది నపు౪కాని వగం దమిక్ 

నే నొంద లేదు సుంతయు, నైన నదృష్టాన్నితిమగు 1 నాకాలంబే. ౧కఇ 88ల్ 

క. మనుజులను సుఖమొదుగిఖ మొ, కనం జేయుచునుండు నని ని్రకామమెజింగి యే 

మన కుండితి నని యెటుంగుము, కనుక నె యాసాంవరాయిోకంబున ' యందున్ . 

aX 

నీ, వీరయూధవపనృవీవితతికి యూధపులముగాం జెలంగియు + సమరమందు. 
నత్వల్పబలులగు 4 యాదవుల్ శ్రీకృష్ణపాలితులౌట ని/ప్పాట మనల 
నోడింపం గల్లిరి క మూడ నీయది దైవతంత్ర, మే యనందగుం $ దప్ప దనుచుం 
దోంచుచు నున్న దీనీచశ త్రువులును దమకుం గాలము శుభ $ మమరుపంగం 

ఆ. దగినదాట మనల: + దటుమంగC గల్లీరి మనకు గవాడ నట్టి,మాడ్కి సమయ 

మరుగుదెంచి నప్పు 4 డరుల జయింతేముు జెందమందుం గుందుం $ బొంద నేల, 

చ. అనియిటు మేలుకోరు తనయాస్తులు పల్వురు బోధ చేయంగా 
మనము కలంకంబేజ ననుశ+1మానము వాయంగ స్వీయప్నత్తనం 

బునకును సానుగుం డగుచు. 4 బోయును జైద్యుండు మృత్యువ క్రముం 

గనని మహీశు లెల్ల స్వనిగకాయ్యములం గన నేగి రంతటన్. ౧౭ 8ఏ3 

చ. తనసపహాజకొ మురాంతకుండు 4 తా బలిమిం గొనిపోయి రాజసం 

% “ఆభునాసివయం సర్వే పీరయూధ వయూధపాః” అని మూలము. 



864 

తై, 

క్ష 

ద ఫ్ 

క, 

క్ర 

చ, 

శ్రీ తాండ వకృష్ణ భాగవతము (అ. 

బన జను నవ్విథానమున $ నన్న నుడకా విని నై యవలేక క 

ప్లునిపయి వై రముం గొనిన 4 ఘూరుండు రుక్షి యు సంగరంటబుచు 

యను మదింగోరి యప్పగ జకయంబున బావుకొనంగ నెంచుచున్. ౧౭౪ ౮89 

ఒక్క._.యడొ హీణీనేన $ యుక్కు_మిగిలి 

వెంటరాం బోయె గృష్షుని ॥ వెన్ను దన్ని; 

యవువహో బావా వపుడు ళశరాసనంబుం 

చాలి కవచంబుందొడిగి యెంోతయును బూన్మి_, ౧౮ 340 

హరికృత్యంబున కొర్వక, దుర మొనరింనంగ పడ్క + తొ "ందణి పెట్టక 

బరుగిడుచు నెల్ల భూభృ,;ద్వరులు వినం బల్కె. నిట్లు 9 బవరమున హరిన్. ౧౮౪ 

పారివుచ్చక యీరుక్షియ్యు మరలం డని నమవలయు ) వ్యైవరులా ర+| " 

వురిం జొరం బ,తిజ్ఞం దీర్పక, యమదుగం గనుంగొనుయ నామావోహావ మిచటన్ , 

పతన యిది సూన్బతం బని మల్ సన్నుం డనుచు. బల్క్ + మండివడుచు దు 

రృతియాటం గృష్తు నెటుగక, శతొాంగమునం గూరుచుండి $ సారథి కనియెన్, 

ఘోటక వరంబుల నే చోటం గృృష్షుందు మెలంగుం! 1 జో ద్యుంబుగ నా 

చోటికి బోందోలుమ యొక్కయాటగ సంగర మొన ర్హు + నాతనితోడన్. ౨౧ 

చెలిమలిం బల్ల విధాలు సోని) చెచ్చాజుం బోయెడు దుష్టబుద్ధి గో 

వుల నిరతంబు గాచుటను $ బుద్ధియె లేని యతండు నౌట దో 

రలమున విజ్ఞ వీగొడిని $ వాని బలం బడలించెదక్ మదు 

జ్ఞ్వలవటుసాయకంబులను $ జక్కంగం జూషుము నాదువంతమున్, ౨౨ తల్ 

. అని యిటు లాకుబుడి వర$ీమాతుని యభృతళఖ క యిటచొ 
ద a హి ఠం 

నని తెలియంగ లేక తనీయాగృహము కెసుంం బల్క._ర్ంప నే 

పున నిటు తుచ్చవాక్యములం $ బూని వచించి రథం బొకండ ప 

చనంగ మవాత్తు వెన్కొనుచు 1 శె "ర్యముమిజంగంబి' "యి యంతటన్. ౨౨ 

నిలునిలు మెందుం బోయెదను 1 నీవిక నంచు మురఠారిం పిల్చి, దో 

రృలమునం జావముం దిగిచి $ బాణవరంబుల మూంట లమ్బిళు 

ద్ధులు వెలయంగ నాబ నృహాధూర్తుతు శ్రహారిమేన నంతట౯ 
నిలువక వల్కెె నిట్టు లిట ? నిలుషమ యోయదువంళ పాంసనా!. ౨౮ ల47? 

. ఒక్క_తణంబు మాయెదుట 1 నుండుము నిల్పుయె యోరి మోవకా! 
యెక్క_డి కింకం బోయెదిటు $ లేవు చెలంగ హవిస్పుగాక మ 
ట్రిక్క.డం బొంచియుండియె కం లెళ్వరింగొల్వంగ రాగ మత్స ఏనకా 

జిక్కె_ నటంచు మ్రుచ్చిలితి 4 సీ! యిది వంతమె యొన్నివూచినన్. ౨౮4 840 
. మందమతి! త్వదున్మదము + మాన్నెద నివ్వడి మాయకాండపై 



౫౮] దశ మస్క 0థ ము. తిిర్ 

_ త్వరపడి యెక్కు_ పెట్టి గురు బాణము శై వొగి దానలసార్చి 
' హారి నలయిం చె; మారణము $ లంగము గాండినవవూా త్ర నే భయం 

యెందును గూటసంగరము 4 నే యొనరించు స్వభావమొప్పి నీ 

నుందువు కాన మామకిమీోహోే గ, శరంబులు నిదుమేనుం జీ = 

ల్పం డొరలాడ భూమివయిం 1 చొతముం గాంచక ముందె ప ఖ్రైలిన్. ox 349 

. వదలిన బ్రాణముల్ నిలుచు ? బాటిన నయ్యవి పాయు దప్పదం 

చదలిచె నాదురు కులకు $ నమ్మధుసూదనుం డేవగింపేే 

వదనమునందు సుస్తి తము వర్థి లుచుండ6 దదీయ చాపముం 

చ దరము వేసీ త్రుంచి మతే 4" బావహుబలంబున బాణపట్క_మున్. ౨౬ 3540 

. థనువునయూర్చి వై చి గురుడర్పమునం దగురుక్షి మేను నొం 
చెను మట్ సాయకాస్ట్రకముో చేతనె నాలుతురంగమంబులకా 
దుని మెను రెంట సారథిని 1 ద్ర్రుంచె శర త్రి తయంబు చే ధ్వజం 

బును బడనెస్కె నంతం గ్రుధ + భూవతిపు తుండు శొత్తణావమున్. ౨౬౪4 86] 

Uy 
కరళర మేని తద్ధనువుం గ్ర గ మజం ద్రుంచెను రుక్ష్మి యు నముహా 

త్తర ధనువొక్క_ దానింగోొనం 3 జానని ండుగం నెం గృష్షుండున్ . ౨౮ 392 

. పరిఘము శూలచర్శ ములు  వట్టిసశ_క్త పనితో మరంబు లా 
తురమున రుక్మి శైకొనినం$ దొడనె వానిని జెండె నాయుధం 
బురుగతి చేని వాడుగోను ఫేసు గృళరంబుల దానిం బూని నా 

హరి దునుమాడుచుండౌ, నతం $ హా గ హమూని జిఘూంస సై కొనన్, ౨౯ 

. వటుతర మౌకృపాణమును $ బాణి ధరించి రథంబునుండియు 

త్కృ_ట గతిమోటజుంగా నుజికి +? దావవాుుతాళను (మ్రింగ6 గోరి యొ 

క్క_ట శేలభంబు పోవుగతిం 4 గంజవిలోచను స్యందనంబ చె 
చ్చృటందగియుండు నచ్చటి ఇ $ సత్వర మొప్పంగం బాణం బూనికన్. 3౦ కిల 

. హరి తనపైకి వచ్చు నృవునగ గ తనూజుని యుద్యమంబుం గా 
వరమును తోం దలంచి కితక బొణములం బరం౭గించి చర్మ ముక 
గురుతర ఖడ్డము౯ దునిమె $ తోణివయిం దిలలంత లై వడా 
ద్వరపడి తీక్త ఖద్దమును 9 వాని వధించెడుకోర్మి. 7 ₹కొనెన్, ౩౧ రిక్ 

. దానవహంత సోదరుని $ ధర్శగ్భృహంబును చేరం బంవంగాం 
బూను నటం చెటింగి భయోముం గని చి త్రము త్ర _త్తృణీంవంగా 

మానిని యన్న గావ నుర$మర్దనుపాదసరోరుహద్వయిక 

దా నెదం గోరి వ్రాలి కృవోదవ్పక కల్ల వచించె నీవిధిన్. 3౨ ర్ి 

అప్రమేయాత్త!, హే వాదిచేచా! ప్రభూ! కల్యాణ! యూగోశ! $ కమ్రదీర్ణ 



(౮ 366 తాండవకృ్ళస్ణభాగవతము [అ.' 

బావారా! జగత్పతి! $ ,భ్రాతను వధియింవ నర్హ్యముగాదు సీశకనియె; నిట్టు 
లతెభ యంబునం దన$ీయంగముల్ వడశంగ వగ మోముదమియు $ వాడిపోవ 

గద్దదస్వర 'మొవ్చఠగా సాధ్వసంబునం గనకమాలయు జాజలేగా గృహీత 
తే పాదపంకజయుగళయై 4 వత్నియుండం 

గాంచి కరుణించి రుక్మి వోధించుయత్న 
మచ్యుతుండు మానస్కా నంత నాగీహారి యసాధుు 

కారియగు వాని. కొని $$ కరుణామాని, 3౪ లర? 

క. తనవసనంబున బంధిం, చెను జంపంగం బూను కత్తిచేతనె గడ్డం 

బును మోసల6ం గేళములను, గొనకొని యవళీస్ట్రములుగ $ సౌ నడంకన్ 

క, ఒనరించె విరూవునిగ*, వనజాతుం డట్లు చేయ $4 వారనివూన్కిిం 

గొని యాదవవీరులు శ, తు నికాయములం గలంచి $ తోలిరి పెలుచన్. 3౫ 

క. సరసీరుహులతలను గుం,జరసంతతి గలయ నట్టిగీచందంబున నా 

వరవిరులం దోలి వెసక్కా హరిచెంతకు వచ్చి రుక్షి $ నటం గాంచి తగన్. 3౫4 

చ. 'వనరువానే శత్రు చెంతందను $ వై భవమాణ విశారరూవతం 

గనబడుచుక పహాతుంజె యనం $ గాం దగినట్టి యనస్థనున్న రు 

కినిగని లోకనాథుండయి $ మించుహూలాయుధుం డాత్త లోం గృవం 
గేసి వసనాభీబంధనము 1 గ్రృక్కునం చబాయంగం చేసి యంతటన్. 3౬ 861 

క, భగవంతుని శ్రీకృష్ణుని నగథారిం గాంచి కృష్ణ! $ యర మనంగా 
దగ దీ వొనరిచినవని య్యిడి గడు జుగుప్పిత మె యా మీదిం దలపోయన్, 

క. తలగొజిగి చుబుక కేశం,బుల వవనమువేనీ రూవమునకు౯ా వికృతం 
గలిగించుటయన వధ మగు, నిల సుహవృదయులకు నిజంబయ్ యగు గృహా!. 

చ. అనియిటు వాక్సమత్కృతుల $ నయ్యనుజుం గని దూణి రుకీణిం 
గనుంగోని వల్కె_ సాధ్వి వినం $ గాం దగు నావలుకొండు (ఫతకుకా 
చనునవువయిక్ వికారత గశనంగ నొనర్చి నటంచు మ వసూ 

యను గనంబోకు మాత తృకృతకమై తగు కర్త ము సర్వభ ంగులన్. 5 ౭6 364 

చ. ఫలము లొసంగుంబూరుషుండు 1 పావఫలంబులం బుణ్యకర్యన స 
త్భ్లములం గాంచుచుండు నొకశభ ంగి వముజొక్కండు పయంజూలం డీ 

పలుకు నిజంబు; రుక్మి కిట $ బాటిలినట్ర ఫలంబు స్వచ్భవై మెం 

దొలిజనింజెసీనట్టి దగు $ దుస్కతసంభన'మే యుగుంజొమిోా!,. 3౮ 565 

చ, అని యసుజస్తుం గాంచి యిటు $ లాహలీవత్కె వథార్హ్ల దోషముం 
బొనరిచియున్న బంధువును $ బూని వధింవంగ రాదు; చ్ నం 
జను మనివంపంగా వలయు 4 జచ్చినవాండె సుమి యతండు 'తా 
నొనరిచినట్టి దోషమున 4 నుద్యమ మింక నదేల చంపంగన్. 3౯ 866 



౫.) _.దళమస్క ౦ధ ము. 867 

క. అని సోదరుతోం బల్కు_చ్చు వనితామణిం గాంచి మజీయుం 1 బల్కె.ను ధర్మం 
బును దీని తే త్రియులకుకా వనజాసనుం డర్హ్హమనుచు 4 వారక వలిశెన్. 3౯౪ 

క. ఘోరతర ధర్మము య్యది, భూరవణుండు చంపు దోడలబుట్టువు నైన్ 
థారణి నీధర్మం బే, వారిజనె,ఆ్రా! చెలంగు $ బాహుజవం క్లిన్, రం 365 

వ. అని పలికి సోదరుంగాంచి యి ట్లనియె. 369 

రీ శ్రీమదాంభులుగాంగ6 4 జెలలన రాజులు రాజ్యభూవి_త్సముల హేతు$న్రునను 
దభిమాన తేజస్సకమాయత కారణమునను వేజొ క ా తు;న్చనను బంధు | 'యోవీ, 
వులం దూలవుత్తురు $ జలజాతు! మన కిది యర్హమా యనివల్క ృయతివతోడం 
బలిెకః సాధ(మణి ! $ వవువున నాశ్తిభిమానము గల్లుపాగమరుని యట్లు 

లే. లనుదినము సుహృదులకు నత్యంతభ ద్ర, 
ముల నహితుల కమంగళళములను గలుగ 

దలంచుచుందువయే భూతశములవయి నొక 

విధముగాకయె త్వద్భుద్ధి క విషమమె యగు. ౧౯ 870 
కో. మతివిషమత గాంచిన నో,యలతివా! సాఛారణులగు ? నట్టిజనులతో 

జత చేయం దగు నిను నే, వితమందువా తెలియ బజఅతుశవిను మి(క్ల శ్ ద్ధన్. 

సీ. చేవోత్మమాను లై స్థిరం దగునరులకు సుహృదుం డీతండువీయ$సుహృదుండితండు 
నగు నుదాసీనుం డంగీచమరు నీపుతిమోపహా మలదై వమాయ వేరగలుల చేయం 
బడియుండుందలపోయ భామినీ! యీాయదివూయయేయగుంజు మా$యీూయనంత 
జీవరాసులకెల్లం $ 'జెలంగంనంత ర్యామి యాత్మ యొక్క_ండగు 4 నైన నుదక 

ఆ. ములను బ్రైతిఫలించు $ నలచంద్రు,. డొక(౦డయ్యుం 

'చెక్కుబింబములుగ 1 "లెక్క నేయం 

దగియొయుండు. గాదె $ గగనము ఘటముఖ 

ములను చెక్కు_చందములుగ నళ్లు. ౮౩౪ 872 

క. పామరులు బేహాభేదము మీ మణి యొుక్క_రునిగాంగం జింతింతురు సు 
మ్మామాన్యు( బరంజ్యోతిన్ని శ్రీమహితుని శుద్ధు సర్వ నేను ననంతున్. ౮ 

వ ద్రువ్వప్రాణగుణరూ పాధిభూతాఛ్యా కధిడై వతాత్మకంచై యుత్సే_త్తివినాశ 
ములు గలిగిన యీాచేపా మవిద్యా యోగమున నాత్తయందుం గప్బితంచై 
దేహికి సంసారమును గలిగించుచుండు. పురం సీ మణీ! ప్ర కాళ్యంబు ప కాళకంబు 
నయి యుండుదృ(గ్రూవములకుం బ, కాళకంబు భాస్క రాధీనంటై యున్న చందం 

బున భూతేం ద్రియాదుల ప్ర కాళ మాత్మ వై తన్యాయ_త్తంజే యయియుండు. 
అట్టులౌట నాత్మ భిన్న ద్రవ్యంబు లెల్ల మిథ్యాభూతంబులు గావున నవ్యానితో 
నాత్మకు సంయోగవియోగములు కలుగంాలవు. కుహరానామ కామా వా స్యా 

' "యోగమునం జంద్ర కళలకు క్షయము కలిగినను జం ద్రునకు నాతయము కలుగక్ష 



అష్టా ్రషకైనా 
శ 

868 ్ఫీ 

em 

శ్ర తాండవకృష్ణభాగ వతము . (ఈ. 

యుండుచందమున జన్మవృద్ధ్యాదు లెల్ల చేహవికారములగుం గాని నిర్వ కారుం 

డగు నాత్మకు నవికలుగవు. స్వప్న మునందలి పదార్థము లస్థిరములై నను నిద్రించు 

పురుషుండు భోగభోగ్వభో _కృలను గనుచుండు తెణుంగున జ్లైానహానుం డగు 

పురుషుండు సంసారమును బడయును. అట్లుగావున నోసాధ్వీమణ! యజ్ఞానజని 
తంబై యాతృ్మృశోషణమోహనములం గావించు నట్టిశోకమును దత్త (జ్ఞానము 
చత ద్య్భజించి శాంతము గలిగియుండు మని యిట్లు భగవంతుడగు బలరా 

ముండు సంబోధించుటయు నావైదర్శి దుఃఖంబువదలీ త_త్త్వ్వజ్ఞానము నిర్ల యించు 

బుద్ధి చేత మనశ్శాంతంగాంచె నంత. ౫౦ 3974 

హరి తనసత్త (లేజముల $ నట్లుహరింపంగ రుక్కియుం గే 
బరమునం శ్రాణముల్ నిలుచు4భ ౦గి నొనర్చుట లోందలంచుచుకా 

గరము విరూవతం గలుగరగా నొనరించుట కుమ్మలీంచుచు౯ 

బరుని6 బరాభ వింవం దనోవట్టినవట్టు చెడం గృశించుచున్ . సం 375 

.దురతిం గృస్తుని 4 దురమునం జంపక యనుజాతం గొనిరాక $ యాత నగర 
తే ల — ర 

మగు కుండినప్రరంబుగనందు గాలూనంగం దలపోయ ననుచు బంోతమునC ద్రతెిన 

పట్టి నిర్భరకోపవరివృత స్వాంతుండై యట భోజకటకావాషీయమున నలరు 
పురమున నివసీంచె; $ భూపతులకా యుద్ధమున నిట్టులో డించి 4 మురహరుండు 

తే. భీప్పరాజకుమారిక 4 విమలసుగుణ, రత్న భూషితరుకి ణి $ యత్న మొప్ప 

4. 

ద్వార కావురిం జేర్చి శాక స్త్ర పాతరితిం 'చెంధ్రియాడెను మానులు 4 విబుధులలర. 

అంతట ద్యార కానగ ర[మందుం జెలంగాశు యాదవో_త్సముల్ 

సంతస ముప్పతిల్ల దనుశజ వ్రృవరాంతకుండై న కృన్ణునం 

దెంతయు భావముల్ తనర 4 నెప్పుడు మేలగు నంచు గోరుటకా 
వింతగ నెల్ల గాహముల 1 వీథులం జక్క నలంకరించుచున్. ౫౪ 377 

లే, వేడుకలు చేని రెళ్లెడ + వెలందిమిన్న 
లక్షై పురుషులు మిక్కిలి + హర్ష మలర 

వెలయు మణకుండ లమ్ములం + నలరి తాప్సి 

తమమనో భావముల చెల్సి + రమలగతుల. ౫౪౪ 878 
క, హరికిని రక్తి ణికి నునో, హరవస్తాభరణ ముఖములగు కానికలకా 

| 

చ, 

బరమాదరమున నొసంగిర్కి పుర మయ్యది శ క్రశకేతు 4 వుంగాన్నితమై. ౫ 879 

అనుపమచి త్రమాల్యముల 4 నంతట నొప్పుచు రత్న తోరణా 
భిని గడుమించి స్వర్లపురలీలల నెల్ల దృణీకరించి యొ 
వెను *సకలారవంబులును 4 చెంపును సొంపును గూర్చునట్టి శో 

. * భనసుమలాజలం గలిపి శభ వ్యతమాంకుర రాజి చల్లుటన్, ౫౫ 880 

* సకలారరంబులునుజాఆన్ని దా్యరఘలయందు. 
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క. అలరారుచుండె నెంతయు, జలవూరితకుంభ ములను 4 జాలుగనిడి మం 

గళ దాగంరుధూవంబుల, వెలయించిరి దీవము లోగి $ వింతగ నలరెన్. ౫౬ 

సి. పుర మీట్లు శృంగారీముల విలనిళ్లిను' చేండ్లికిం చిలువ సం ప్రీ తివచ్చి 
నట్రభూభుజులవా (! హ_స్రువర్యుంబుల మదజలములం బురకమూార్షము లొగిం 

దడువంగం బడియుండె $ జ్యారభాగంబులం గదళ కావూగవృకశుములు నిలువం 

బడి చూడందగియుండె వై వాహికోత్సవములం బురవీథులం 4 గలయం దిరుగు 

తే, చున్న కురున్భంజయవి దర్భకేనన్ను త యదు 
కుంతిదేశీయశైె కేయు $ లింత యనంగ 
దగని సంతోవమున నొప్పి 4 -తారుసకల 
జనుల విలసీల్లంచేనీ రా $ సమయమందు. ౫౮ 392 

చ. హారి యిటు రుక్షిణెకా బలిమి + నందటుచూడ హరించి భూధవో 

త్కురము6 గలంచి దాషరకికుం $ దాం జనె నంచును వందిబ్బందముల్ 
ధరణిసురో_త్తముల్ హరి యు$దారచరిత్రముం బాడుచుండ నా 
దరమున నాలకించి నృషతల్లజు లచ్చెరువొంది రెంతయున్. ౫౯ 288 

చ. మనుజవతీం ద్రకన్యక లీమానుహమా హరికృత్వ మెన్ని నె 
మృనముల విస్తయంపడిరి $ మానిని రుక్సిణి శ్రీ, బ్రంళ్ జాతం జ 
క్క_నివిధిం బెండ్లి యాడి తగ్ కాంనన వేలుని గృష్టుం గాంచుటకా 
జను లటనుండు వారు కడు $ సంతసమంది చరించి రున్నతిన్. ౬౦ 994 

= శ్ర 

వీంబదియైదవయ థ్యాయ ము. 

-ఆఅం రుక్రిణీకమారోదయము. థా 

చ. మును పలభాలలోచనుని $ భూరిరుడగ్ని ని దగ్ధుండై న యా 
మననిజుం డీళ్వు రాంశమహి$మంబున నొ ప్పెసలారువాండు సం 
హననము నొందంగోరి హరి $ నత్తణీనే శరణంబు జొ చ్చెనం 
త నతండు రుక్తి ణీసతికిం క దా సుతుండై జనియిం చె. గ్రుమ్మజన్ . OU రగ 

ము. హారివీర్యంబున జన మంది కడు విశఖ్యాతుండు ప్రద్యునమ్నుం తై 
హారి మాత్రము ఆనిపోవక సముఖ్యాతి౯ విడంబించె ళం 
బరుండ౯ా దానవుం డామనోభఛభన్రనకుకా $ బ్రత్యక్థి తా నౌటం ద 
తృ్సరుంజే భూమిజనించే నం చెతి స్వథచ్భారూవుం డై వాల్పుటన్. ౨4 386 

నీ, పురుడువాయకమున్నె 1 యుచ్చిలీ కొనిపోయి సంద్ర, ంబులోసై చి $ శ తు బాధ 
తవ్పెనంచుం దలంచి $ తనగ్భహమున 'కేగె నాశిశునును బలీమలరు నట్ర (మత్స్య 
మత్స్య మొక్క_ండు య్రింగా + మత్స న్ట్జీవులు కొంద అరుదెంచి వలయొండ్రిశయబి 

తాం-భాగఎాార్మ/ 
న్ 



870 నీ శ్ర తౌండవకృష్ణభాగవతము [౪. 

ములను బట్టుచు దాని బలమునందగుడానిం బట్టరి; వైవర్హు] లట్టులొక్క 

తే, కొన్ని చేయలబట్టి యందున్న వాని, లోనం బెద్దదిగానున్న 1 వాను దాని 
గానికగ ళంబరాసురశకాంతునకు సమర్పణము చేసీ రెంతయు 1 నర్త్హ మనుచు, 

ఉ. పాచకు లారయుషహో త్త క్రమము 1 బల్విడి పాకగృహంబుం జేర్చి లో. 

దోంచు కుతూహాలంబునను + దోడనె శ స్త్రీక్ర దానియంగ మెం 

తోచతురత్వ మొప్పంగ మశహోద్యమమూనియొ తున్క_లై పడకా 
వే చవి గైకొొనం జడిపి + వింతగం గాంచిరి బాలు నొక్క_నిన్, ౫ 399 

క. ఉదరాంతేరమున బాలకుం డుదయార్కు_నిబోలి యొప్పుకచుండం గని ప్రీ 
తెదగ౯ మాయావతికి౯ా సదయం గొనిపోయి యిచ్చి 4 చని రవ్యారల్. ty 

చ. రతియగు నావడంతి మును 4 రాతసనాథుండు శంబరుంజె యా 
నతిం 'జెజవట్టి యుం చెం బరి? చారికగాయగ మవాననంబునక౯ొ 

బతి మరలకా జనించునను $ నమ్మక మూనియె యుండొ నామె య 

ప్రతిముని బాలకుం గనుచు $ రమ్యతనూరుచిలోం దలంచుచున్, ౬ 89) 

చ. ఇతం డెవండౌనొ యంచు హృదయేశుడు గాం గనుపట్టునంచు నా 
రతి వతి యీతండౌనె యని $ రామయు సంళయమాత్త నంద న 

_ య్యాుతివ తలం వెజీంగి యమృశతాశనమానియు నేగుడెంచి యీ 
సుతుడు సృరుండె యించుకయుం $ బోద్యము నొందకు మమ్ము యం వొగిన్. 

చ. జననము మత్స్యకుతు. నెటు 5 చక్కంగంజేరనొ యావిధంబు నె 
మృనమునం గల్జుసంళ యము $ మూనంగ నంతయు. జెవె; నా యళ 

స్విని పనిక_ల్తెగా దనుజ1వీరుండు తన్నునువంగ నుంజెం గా 
వున ముని భర్త చందమును + బొంకముగా నెటీంగింవ నంతటన్. ౬౪ 392 

చ. పతి మరల౯ా జనించు నను4భావముతో చెపు డట్టికాలము 
న్నతి గలిగించుడానిని గనం దగునో యని వేచియున్న యా 
సతి మదనుం డితండె మును 1 శంకరనేత్రశుచి ప్ర దగ్గుఃడీ 
శీతి జనిగాంచె నం చెణింగి $ నే న్నే వాముదావరోం హూనె వానివై 393 

మ. హరివు త్రుం డటనుండి వేగిరమ పాోయంబళ్టై త౯ా బోంద నే 
“తరుణుల్ గాంతురొ వారిశెంతయ మరుల్ దై వారంగా జేయుచు౯ 
బరివృద్ధిం గనుచుండా నారతియు సబ్దాతాయ తాముకా బతికా 
గురు'బూవాుంకా నరలోకనుందరుని నొరుల మింఆంగాం గాంచుచున్ . జాం 394 

లే. అలతి మందాతమున నొప్పుోనట్టి నవ్వు 
నివ్వటిల్లంగ భ్రూ, భంగశనియవు మలరం 
బ్రేమ మతిశయను తగ 5 నామరాళ 
గమన నేవించె రతనూచోక ముగు బుద్ధి. ౧౦ 895 



ను] దళమస్క 0౦థ ము. 871 

మ వనజాతాత, కుమారకుండు మతిమోద్వర్యుండు ప వద్యూమ్ను6 డా 

వనితారత్న ముతోడం బల్మె, జననీ! $ త్వద్భుద్ధి చోాడంగ నీ 
తిని మానెం గడు నంచు దోంచెడిని మాతృ న్నే హము౯ వీడి కా 

మినివో లె౯ జరియించుచుంట తగునే$ మేలే యి దెబ్బంగిగన్. ౧౧ 896 

మ. అని దూజుక్ విని యిట్లుపల్కె_ రతి యా$ర్యా ! నీవు శీకృష్ణనం 

దను డంచుకా నుతిగాంచు మన్మథుండ వ $ తథ్యంబు నిక్ శంబరుం 

డనయం బొప్ప గృహాంబునుండ తనమాకయాస్ఫూ_ర్హిమైం దెచ్చె నే 

ననంగా నీప్రి పల్నినౌ రతిని సత్యం బంచు భావింపుమూ. ౧౨ త్ 

సీ పుట్టిన పదిదీసములెన్న లోపల శంబరుండును నిన్ను $ సంద్ర మందుం 

బడవై చె నోవిభూ! $ వడి నిన్ను నొకచేయ మ్రింగెను చాన్ నా చెంగటికిని 
గొనివచ్చి మత్స సిజీ$ీవనులు శాదించిరి తదుదరమున నీవు 4 వడిలముగనె 

శయనించి యుంట దుక్టయుండు దుర్గక్లుండు నగు శత్రువును వీని $ నఖిలమాయ 

ఆ. లెజిగినట్టి దుష్టు 1 నిత్తట్ నానుండి, మోహనాదులైన 1 భూరిమాయ 

లొగి గృహించి చంపు + మోనాథ! నీతల్లి, వగచుచున్నయ దన$ీవరతేమందు. 

క్, ద్వారకలో రుక్మిణి నీ, వీరితి గ హింపబడుట $ య యెటుంగక లో 

నారాటము గని కురరి య, దేరితి౯ా శిళశువుంచాసి $ యేడ్చునొ యశ్లే.౧ ౮౪4 899 

క్ర కే క్రేంపును బాసిన ధేనువు బేపగిది౯ గుందు నట్టు లే దీనతయుం 
శ్రూవింప వందురెడు న్కీ వీపావిని జంపు మనుచు 1 నిట్లు వలుకుచున్. ౧౫ 400 

క, మాయావతి మహి తాత్తుం, జై యలరడునశామునకు మహామాయ లనుకా 

"ప యడంవం జా లెడిమవో, మాయామం తే, ౦బు6 చెలిని; 1 మన్మథుం డంకన్. 

' అ ప్రద్యుమ్నుడు శంబరానురుం జంపుట. థతా- 

చ, దనుజవ రేణ్యు నొంబరునిం $ డాం గనంబోయి రవంతయి సహిం 

వను దగదట్టి వాక్యముల $ భ_ర్హపనముం గడుంచేనీ సంగరం 

బొనరుపంబూను బుద్ధియెటు $ లొప్పునా యాగతింజేని పిల్చి వె 
యనికిని రమటంచ్చు దనుశజూధిపుం డప్పుడు క్రోధభమన్నూర్హి యై. ౧౭4 402 

6. ధికుతులకా సహిొంపకయె 1 తీక్లుగ దాయుభపాణియై మదం 

చెక్కి_ వదాహతిం దనునీ దెంతేయు6 గుందంగంజెయు సర్ప మె 

ట్లుక్కు_ దగంగం చై కొనగ $ నూల్కొనునో యటు లత్యమర్షం గౌం 
'వెక్కిన నేత ముల్ వెలయ $ నే జ్రెజం జూవంగ వచ్చి నుగ్రుం డై. ౧౮ 403 

చ. కులిశసమావాతిం దెగడు 1 క్రూరగ దాయుథ మ తి త్రీ స్పుచుకా 

చెలివి యొకింతలేక యతిశఢీరున నీ శ్రీవారిపుత్రుం న్్ స ని 
మ్లుల ఛయదాట్టవోసమును $ బూని. నొసశ్చిను; మన్మథుండు దో 



872 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము ie. 

రలము చెలంగం బైనిగుడు/వై రి గదం దిలకించి నవ్వుచున్ . ౧౯ 404 

చ. తనగదం ద్రిప్పికొట్టి భయీీదంబగు దాని నడించి శత్రునూ 
దనుః డగుటక౯ా స్వకియగద $ దానవువై 6 బరంగించి బెట్టుగా 
నొనరిచె సింహనాదము మహోగ్ర రుడు గండం శోంబరుండు మూ 

యను మయదర్శితంబును మవోసురరతయీణి నాశ్రాయించుచున్. ౨౦౪ 40)5 
లే. గగనముననుండి ప్రద్యుమ్ను6 4 డగవడకయొ 

పాడవడంగను బచేయంగం 1 బూని యస్త్ర 
'మయసువృష్టిని గురియించే 1 మాధ వాత్త 

జన్తుం డతిబలకాలి య] స్త్రమ్థు బిట్లు. ౨౧ 406 
క. తను బాధించుట శకెంతయు, మనమున గ్యోధంబు గదుర + మండివముచయుం జ 

య్యన సత్త గమయంబై జగృమునం గట్రన మాయలను నమూలము గొాలన్, 

ఆ. వాడవడంగంచేయు 1 ఫూజ్యమవోవిద్యం బటి వె; నంత దైత్టకపతీయు గుహ్య 
కాఖ్యమాయల నుర గాసుర వై భాచ,ములనుమాయలను బ్రశభూతళి క్రి. ౨౨౪ 

క, మజియును గాంధగ్యములను, బఅజవెం బృద్యుమ్ను మోందం 1 బడ్రాతుసుతుం 
డతముజ్ వానిం జెండుచు, చిటుసగు నొకఖడ్డ మెత్తి $ వృథురవ మడరన్, 

ము, అరుణళ్మ శ్రువు లొప్పం దోంచెడు మవహాోవహాంకారు నాశంబరుం 
గరము గ్రాకృతి నొవ్వువానిం గని యింశక౯ా వీడు జీవింప సె 

ల్లరకుకా వీడయెకల్లు నంచు సరిగా 4 తుంచి వైవంగ ళం 

బరుశీర్ష ౦బుం గిరీటకుండ లయుతికొ 1 భాసిల్లుదానిం ద్వరన్. ౨౦ 410 

క, హరియించె ఖడ్ద మయ్యాది, సుర లెల్లం బుష్పవృష్టి $ స్రుతవూర్వముగాయ 
గురియించిరి పృద్యుమ్ను (డు నురవ _రమునుండ య ల్ల $ చొ “ద్యృముగాంగన్ . 

క, తనసతి మాయావతి య్యత్యనుపమ మూాయాబలమున 1 నా ద్వారక కుం 
గొనిపోవంగ నంతఃవ్రరమును జేరెను (ప్రుసహస్రశములు తనుం గనంగన్ , ౨౫4 

క. సాదామనీసమన్విత, మైదగు మేఘంబుమాడ్కి_ 4 నలరుచు నతండా 
_ శ్రీదయితు సౌధ మొంచదెను, దోదిగ సందున్న (శ్ర్రనమూహాము వానిన్, ౨౬ 
మ. జలదశ్యామునిం గాంచనాంబరభరుళా $ జారున్తీ తుకొ సుందరో 

జ్ఞ పలవక్రాబ్దుం బ్ర లంబ బావుుయుగ భుక్లా $ బద్తాయుని౯ా నీలవ 
కృ్కలనద బుతే రాలక ప్ర కరసంక క్రాంతస్సుర ద్య కమం 

. జొలవంకగువలుం గాంచి శ్రీహారయొ యం$ చుక (ఇంతి త మ్టుంచంగన్ ,౨ ౬ 414 
క. మందాతోము తముం బై కొన, నందందె యడంగియుండి 4 రంతట యోపీ  ' 

దృృృందము కొండి "కవడి కా, సుందరునందుకా మురారి + శుభ లక్షణము ల్..౨౮ 
క ఒకకొొన్ని 'కానరామికిం. బ్రకటముదం బొప్పుచుండ $ వనితారత్నం, 



౫8] దశ మస్క_౦ధఢ ము. 378 

...బొకవక్కనుండ నొవ్పెడు సుకపోలుని వానింజేరి 1 వొక్క_పుంట్రితిన్.. ౨౯ 

"క. అ చ్చెరువునొంది రప్పుడు, ముచ్చట లూరంగం బలుక్రుముగుద హరికి బె౯ 

"మెచ్చుగలిగించు రుక్షిణ యచ్చట. దనయనీతలోచ 4 నాంతములం దమిన్. 

చ, పురుషలలాము వానింగని $ ము న్నెటులో కనరాకయున్న సుం 

దరతముం బుతు నట్టితరణంబునం దా సృరియిం చె నయ్యనం 

తరమె యొసంగున్నెహమున ( దై వగతికా జనుదోయిచేంపె నీ 

' వరుసనె లతణంబులవి $ వాని సుతుండని తోయంజేయంగన్. 3౦ 418 

మ. తనలో నిట్లుతలంచె రుక్మిణియు నీశతం చెన్న ౭ బుంరత్న మే 

' యనం జెల్లుంగద మయొవ్వండో, వికనితాశ్టాతముండు నా వీం డడె 

వ్వోనికిం బుత్ర్తుండొ? 'యెయదృష్టవతి యి+వ్యానిక స్వకుతే౯ ముదం 

బున మోయంగను నోచి కన్నదియొ! యీవూంబోడి యెం దళ్బెనో. 3౧419 

మ. మును 'నేంగన్న యనంతరంబ దెవరో $ మూర్ధుల్ మదీయాత్మజ 

న్గుని గొంపోయిరి సూతికాగృవామునం$దుం చ్రితినుండంగ నం 

దను డాతం డసుయు కుండే యయిన నీ$తం డెంతప్రాయంబునం 

దనరు౯ వాడును నంతప్రాయమున సీకథతార్మా_.ణమే రూపునన్. 3౩3౨ 420 

క. జీవించి యుండునా యత డేవిధి నెండై న; నీత $ డెవ్విధి నొందె౯ 

శ్రీవాసుబేవు సామ్యము, వావిరి డేహమున నవయీవవ్రాతమునన్. 3౨౪ 

ర, గమనస్వర వోసంబుల, నమలంబగు దృష్టిం గృన్హు $ నట్టు లె తగుని 

ట్రమరుటకు హేతువేమో కమలజు యత్నంబుం దెలియతగా వళమగునే.౨ 3 

క్ర అర్భకుం 'జవండు నాదగు, గర్భంబునం చెరిగి వుం $$ గడుసుందరుం డా 

యర్భృకుం డీతండు కాందగు, నిర్భరమోదంబు వీనిశనిం గనం గలిగాన్. 33౪4 ' 

ఉ. అంతియ కాక సవ్యాభుజ' + మె స్ఫురించెడు నంచు రుక్షి ణీ 

కాంతయు నెన్ని యోగతులు $ గాం దలపోయుచు నుండ లోకవ్య. 

తాంతేము నెల్ల దానెటుయగు 9 త_త్స్వవిదిడ్యుండు కృుష్టమూి తా 

వింతగ దట్లీదండ్రు లును $ వెంటనె రాం జనుదెంచె న_త్తటిన్, ౩54 424 

. విములతర శ్లో కుం స్ట డమలాత్తు(డౌ భగవంతుం డావృత్ర్తాంత $ మంతయు మది 

నెజ్ంగిన వాండయ్యు $ నెలుంగనియట్టు లె వలుకకయుం డె నీవ్షలం దనంత 

నరు బెంచి నారదశసురముని రుకి ణే కాళంబరాసురుం శ డర్శకు మును 

వైకిెని చను టాడిగగాంగల వృత్తాంతమంతయు నెట్ంగించె; $ నతివిచి త్ర 

౭ 

తే. మైన వృత్తాంత మద్దాని $ నాలకించి 
కృపం నంతఃపురాంగనల్ 9 మృతుడు మరల 

నరుగు బెంచినరీతి బహ్వబ్బములుగం 
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గనంబడక యస్థ్రువచ్చిన $ తనయుం గాంచి. 3౭ 425 
క. మనముల నభినందించిరి, వనజాతు(డు హాలధరుండు + వసుదేవుడు త 

ద్వనితయు రక్తి ణియును దృక్కి_న కాంతలు దంపతుల నీక్ళె త్తిమపుం దమిన్. 
చ. కనుగొని కౌగిలించుకొని $ గాఢముదంబును బొంది; రాష్రరం 

బునంగల పెద్ద లెల్ల నెటా + పోయిన యాహారివు త్త్రకుండు న 
చ్చెను దనయంతనె మరలం 4 జేడియం గూడి యటన్న వా_ర్హలకా 

. వినుచు నయా! సంయమనివీటికిం బోయినవాండు శృమ్షణున్. ౩౮4 427 
క, చను చెంచెం బూర్వ ఫాగ్యంబున నింటికి నంచుంచొంగి శ పొరలెడు మోదం 

బున జెప్పుకొనిరి తమలోం దనజనకుని రూవమట్లు +) తా నుండుటచే. 3౯ 429 
సి. ప్రద్యుమ్ను జననులు 1 పతియగు శ్రీకృష్ణుం డనుమతి యలగంగ $ నంతరంగ 

ముల వేడ్క. లూరంగ 5 లలితభావంబులు కలుగగా గనుచుంటలగబలుకవలెనె 
చిత్రం బటంచు నాశ శ్రీహరి చింబంబునకుం ద్రైలబింబమైకన మదను గని 
నంత నట్లొట సహజమే యనందగు, వారే యిన్సైనం 4 బరవనితల 

తె మాట యిశం జెన్బనేటక? $) మానితంబి 
నికిని న్థానంబు హారియగు $4 నింక నతనిని 
బోలురూవంబు గలవాని + బొలంతులు గన 
నుష్బిత బ్బీబ్బులగుట యేగమబ్బుర ౦బు. రోం 429 

ఇ వెళప్రాట్రి= 

ఏంబదియాఅవయ ఛాయ ము, 

-అ స్యమంతరత్నో పాఖ్యానము. థఆా- 

చ. అని శుకయోగికృష్ణుని మహ _త్వేము తత్పుతుగాథచి క్రమం 
దనువుగంబల్కి యవ్వలీదయా హరిచిత్ర చరిత్రముకొ వచిం 
వను దలపోనీ యిట్లనియెం 1 బార్ధనిపాత్రునితోడ “రాజ! యిం 
కను వినుమా వచింతు మును కాంచనవేలునకుం గుబుద్ధి యె. 4 430 

జ "ద్ర అల అ 1: an న a | 
క, ఒనరిచె సల్రై-జి తొక, ఫఘనావకారంబు నట్టి $ కల్మషమును బు? 

నును బాప్పకొొనం దలంచి స్వ్రతనయామణి సత్య భొమరదళగుణథామన్, ౧ 
క. పృకోటరుచిం దగిన స్యమంతకరత్నము హార ఫొనం?7;6 దగువిధి నన భూ 

పకుమారుః డ్విట్టు లడిగన్కు శుక రూగంద్రుని మహాత్మ కీచొద్య మిడి యగున్, 
హరికి సృ తా జత్తుశగురుతర కిల్భష మెడ్దాస నొనరించు $ నిజ్ఞరత్న 
మగు నాన్యమంతక 4 మళని కెట్లచ్బెను? హరికల యొసంగెను $ స్వాత్మ జాత? 
నని ప్రళ్నమును జేయ $ నాయోగియిటుప'క్కె_ 'చాననవరతంబు $ ఖానునకును 
బరమళభ కుం డయ్యె |) భాస్క_రుం డతనికిం బ్రీయసఖుండై యుండి! ప్రీ తిదాన 

సీ, 



౫౬] దళమస్క 0ధ ము. 875 

లై, దత. మైనట్రి యాస్యమం1తకమణి నొసం 
గాను, మహీపతి యారత్నమును గళమునం 
దాప్బ్చీ వివింగను భానుచందమున నొకట 

ద్య్యార కావురిం బొచ్చె నెంతయును వడ్క. ఈ 488 

అతిశయ త-త్రెజంబున, నితరులకుం జూడందగక $ యే యుండె, మహీ 
పతి నతనింగాంచి దవ్వుల, హృతద్భష్టులు నగుచు లోకు $ లీను. డితం డనుచున్. 

శంకించి వారింగనం జని విిళంకటవృ తిం జెలంగి * సఖులుం డాను౯ా 

వింకమున నత కేళి, సంకుచితాన్య కి యావిగశారదుం డగుచున్. ౫ 435 

వనజోదరుం డుండ౯ దము మనమున గలశంకపోవు4మాడ్కి_ జెలుహ బో 
యినవారలౌట నార్యాయణ! వందన మొనరుతుము మవాత్తా! నీకున్. ౫ 

దరచక్రగదావంకజ్క ధర ! దామోదర ! సువద్మశదళనయనా! శ్రీ 
వర! గోవిందా! లోకోత్కరనాయక ! సూర్యుం డిడిగొ $ తమ్ముం గనంగన్. ౬ 

వాడిమయూఖంబులం దనుంజూాడంగం దలపోయు వారోమాడ్క్ము.ల కెంతో 

వీడ గలుగంగం జేయుచు బోడిమిగా నిదిగొ వచ్చె + మురదనుజహరా!. ౭ 

సురవరులు త్రీలోకంబులం బరమంబగునీదు సాధుశవదము వెదకుచుం 
దురుగాదె యటుకులంబునంల బరులకు నెవ్విధి నెటుంగఠబడని వడునునన్. ౭4 

వమూనవవేషంబునం దగు, జ్ఞానాత్మ కు నిన్ను నెట్ంగి $ సరనీజమి త్రం 

డోనీరజాతు ! పచ్చెడుం గా నెటీ దర్శింపంగ ననగగా నరహరియున్. ౮ 440 

జ్ఞూనవిహీనతం బలికెడు, మానవసంభాషణముల $4 మన్నించిన చం 
దానం 'దెలినవ్వు వాలయం,గా నిట్టను రవి యతండు + కాండు నిజముగన్, oy 

అనుపమరత్న పృభలః౯, దను వానూర్య వ్ర, కాళ $ త౯ వలయంగాం 

గనువ సైడు సృక్రాజిి_త్తని యెటుంగుడు మోర లనియె 1 నంత నతండున్, ౯ 

* తనసదనంబుం జరి వ్రమేదంబునం 'చేలుచు మంగళధ్వనుల్ ' 
వినంబడుచుండ 'దేవగృహ వేదికయందు మహీసురాళీవం 

కను వరవీఠమం దునుచి $ గాఢతరంబగు భక్షి. గొల్పుచుం 
డెను రవిద_త్తరత్న మది 1 నిత్యము నీనుచునుండు హేమమున్. ౯4 448 

. ఇరువదితులలంత $ ూమము భారసంజ్ఞం దగు నట్టి వోష్టసమ సంఖ్య [డు 
ననుదిన మిచ్చు చుండెను; ముణియయ్యది యెందుంబూజితవుయి $ యెసలుచుం 

నచ్చ్చోట నించు1మ్రైన దుర్భితము మారికారిష్టముల్ 5 మజియు నెల్ల 
నాధులు వ్యాధులు $ నహికృత బాధలు నింక నేయశుభంబు1లేని గలుగ 

ననన కా 

% గతులాంపభశతం ప్రాహ? అని శ్రీ ధరాచార్యులు, 

శకాలు జ్యా గక. కా కానక rv ల wo అక క జు క వారా శాక్ ౯ ఇకా 
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"లే. వందు మాయికు లెవ్వ రే $ నరయనుండ. 

ర 

జాల రియ్యది యమ్తుణిసత్స)భావ; 
మంత నొశనాండు కృష్ణుండు $ యదునృవతికి 

మణినొనంగుమ యని వేడుకమాట వినక, ౧౧౪ ETT 

. ధనమునం జాలం గాంతగల $ తా హూరివేంజెను దాని నిష్ఫలం 

బునుగ నొనర్పరాదనియుం $ బోలం దలంపక యీాయం డయ్యు; నా 
తనియనుజన్లుం డొక్క_ట నోతాంతరుచుల్ తగ నొప్పు నమ్మణకా 

దనగ ళనీమం దాప్పీ వ్రమదంబున గుజ్ఞము నెక్కి. ఫూనికన్ ౧౨౨౪ 44) 

అర్ర స్యమంతక మణోకొణకు వారి వనమున కరుగుట. థజా- 

మృగయా భిరతిః బ్ర నేనుండు మృగయులు తనవెంటరాంగ 1 నేగె నడవి కం 
త గహననీమల నొక్క_(డ్కుగం గనంబడంగాయ బ్ర సెనుం 4 గలితతురంగున్. ౧౩౪ 
అ అల ఖీ ఇల అ నా ల్సి ఇ 

గా పంచాస్యం బెక. డుద్ధతిం చొదెవి కోకవస్ఫూ ర్థిమం జంవి దో 

సీ, 

. రత్నము కంళమందు నలోరంగం 

తాంచద్దత్న ము సంగ్కహాంచి తనతొ $ నద్రిం జొరం బూనంగాం 

గాంచె౯ భల్లుకనాయకుండు మది నాీకమ్రస్సురదృత్నే ముం 

గొంచుం బోవలె నంచు దోయట నఖ] కూ, రాయు థాళి౯ హరిన్. ౧౮ 447 

మృతినొందం చేనీ రత్నం, బతిశయిత ప్రీతిం గొనుచు $4 నాతండును బ 

ర్వతబి లముం జొచ్చి వట్టికిరతనము నద్దాని నొసల 1 రమ్యం బగుటన్ . ౧౮౪ 

. అద్ది క్రీడకు సాధనం $ బగు నటన్న 
యూహ నొసగా సత్రాజిత్తు  సోదరుండు 
చనియె నెచటికొ? రాండయ్యె $ నని తలంచి 

మిగుల వగలను బొగితె. నేమి యిది యనుచు. ౧౫ 449 

బనేనుండు "వేటలాడంగా 

యత్నముమిణజంగాలయ జనిన $ యవ్వుడు నెమ్మది బొంగుచున్న యాం 

రత్నముమిోాంది యాసమెయి $4 రాముని తముడు కృష్ణం డొక్క._దు 

ర్వత్నముచే వధించి తనీయంతేన యుండు నెలుంగనట్లుగన్. ౧౬ 450 
అని చెప్పుకొనియె దానిని, వనజాతుడు వినియె నొకట 1 వార్త యొకరితో 
డ నొకరుగా జను లెంతయు ననుకొనుచుండకా రహస్వ్ర్థమౌా విధ మొవ్చన్. 

హారి భగవంతు(శు తను నిటు, లొర నెడుదుర్యళము తో 'లంగుశనుద్యమ మాత్మ్మం 
బరికించి వ్రనెనుని చొవ్ప్చరయుచు నాగగులలహాడి + యరిగ౯ా వనికిన్, ౧౭ 
వనమున నొకటం బ్ర నేనుయు, తన వాజివరంబుతోడ $ దారుణమృగరా 
జ నిహతుంజై పడియుండం, గనుఃనొనియె౯ా సీంవా మద్ది 1 తక్యాధరమువయిన్. 
జాంబవంతునిచేత $ సమయింవంగాంబడి వడియుంట గాంచె నాఫపొరు లవ్వి 
ధమును గాంచిర్కి సమీ_స్థము నెటీంగిన్నప్రోడ హరి యంత భీతిక్స $ దంభ'కార 

తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

నవమ 

నిపి* 

మ. ము; 

రని 



౫౬.) దశమస్క 0ధ ము, 877 

నిబిడమౌా భల్లూకోనృవుం డున్న బిలమును దా నొక్కరుండె వొచ్చెం 4 దనవెను 

వచ్చిన పౌరుల 4 నచ్చటనే నిల్చి కొంతదూరము పోయిశ్రయంత నందు [కనె 

తే బాలునకు నాటబొమ్తగా $ ్రాలుదానిం 

మణివరంబును గన్తెని 1 మదిని దాని 

నవహాదింవం దలంచి యా+యర్భకుకడ 

454 నిపిచియుండాను తుణమా త్ర స్ట నిశ్వాలముగ, ౨౦ 

మ. మును తాంజూడని మానవుం డొకండు రాం 1 బూంబోండి తద్ధా త్రి, ఫీ 

తిని గాంచెల్కా మణీ కూనె గట్టిగను ఛాతీ థ్వాన నూలలించి థీ 
రని కాయంబున జాంబవంతుడు ధరం ? బఖ్యాతిగన్నట్ల్ట వా 

డు నితాంత క్కుధం బొ బాటు తెంచెను; నతంఠడు౯ గోథవేగంబునన్, ౨౧ 465 

మ. భగవంతుండు ని'జేశ్ళరుండనుచుం చా $ భావింప లేక లో 

కగతుండౌ నొకవూరుషుం డనుచు నిగక్క_ంచై న తత్త శ మిం 

త గణింవం దలపోయే వుథన ముగద్యచ్చ కీ క్మైం చేసె 

క_గతికా "శ్వేనయుగంబు ఎ పోరెదుగతిం $ గ్ర వ్యార్థ సేక్యుద్ధతిన్ ౨౨ 450 

చ. ఇరువురు వార లొక్కగతి $ నెపుచెలంగలగ నాయుథాశ భూ 

విరుహవితానయు_ క్రిం గడ౫మింమెడు పౌరువమూని పోరి ఖీ 
కరరణముం బొనర్చుచును $ గాథతరంబగు బావాంయుద్ద ము 

వరుస నొనర్చి రయ్యది గశ్యోగీవర్డిలె నుతయు వింతగా నటన్. ౨౩ 

నీ ఒకరినొక్క_రు గాల్పుటూపహాలు పాలయంగం బోరుచు నంతట 1 భూరిముప్టి 

ఘాతంబులక్ వజ, 1కఠినంబు లనం దగువాని బె నించుకే $ వదలనట్టి 
పూనిక నొకరితిం 4 బోరి రిర్వదివయి నెనిమిదిదివసంబు $ లనవరతము 

జాంబవంతుం డంతం $ జక్రాయుధుని ముష్షి స్పిఘూతంబులం దనయంశగములయందు. 

తే, గలుగు వెనుసంధిబంధముల్ + కదలి పిండి 

గొల సత్త (ంబు థమీణింవం $ గాయ మెల్ల 

'న్వేదబిందుయుతంబయి $ చేష్ట లుడుగ 

విస్మయం చెంతొ గదుర నశవ్విభుని జూచి. ౨౫ 

కిద పలా మవోత్త | భూతముల+వం క్షి 88 'బ్రుణము నీవె, ప్రాణ పం 

కులకు బ్రవృత్తి త్తి స్వత్త్వమును 4 దోరపువెగము ఛారణాఖ్యమా 

బలమును నీవై, యం చెలుంగ1వాండ సనాతన వూరుషుండ వై 

క్ల ॥ J “ 99 6 

1 “తృత్రదృష్ట్వై మణిశ్రేన్భం బాల క్రీడనకం కృతమ్” అని మూలము. 2 “క్ర వ్యార్థే శ్యేనయో 
2) శ Taq? నాన్ అభా కం న పా రివ" ఆని మూలము. కవ్యాన్టే=ఆమిహె రే. ఆని వ నీ: రి ' జూనేత్వాం సర్వభూతానాం ప్రాణా 

ఓీజస్సవహోబలం” అని మూలము. 

ఈాం-భాగఢీరి 

457? 

458 



878 శ్రీ తాండవకృన్ణభాగవతము [అ.. 

చెలంగి యథశళ్వరుండవయి $ జిష్లుడవై తగు దీవ సత్ప్రభూ! ౨౬ 459 

కే, మజీయుం బ్రభవిష్షుడవు నీవె $ మాధవుండను 
విష్ణువును నీవె; సృష్టయె + వెలయు బ్రహా 

కరయ సృప్టవునీవె సృశజ్యంబులకుం ద 

గంగ నీవె యుపాదాన కారణమను. ౨౬౮ 4060 

క. విలయం బొనరించెడు వ్యారలకుం గాలాత్మకుండవు + రహిమిోఆంగ నా 

తులకుం బరమాత్మకుండవు, జలజామోా! యిస్టు తెలియరజాలితి దీనిన్, ౨౭ 461 

&. ఎవ్వండు సుంత రోవమున 1 నేచి కటాతుదృగున్న తి౯ దగకా 

నివ్వటిలంగం జేయంగనె $ నిర్భరఖితినిగూర్చు నకృముల్ 
నెవ్వగం చెంచు మత్స్వములు 4 నిండంజెలంగుచునుండి యంతేలో? 

జివ్వునం ద_త్సజంపడంగ 1 నీంధువు భీతిని మార్ష మిచ్చెనో ? ౨౭౪ 462 
క, ఎవం డాత్మయళము శాశ(త, సుని_స్హృతిం గాంచ నస్ $ సొంపుగ నొకనే 

తువు బంధించెనొ? రావణు, నివసతి దహియించి కీ రనిళ్చెనొ మతొవై .2 ౨౮468 

ఎవ్యానివాడియా $ నిషుసంవాతుల దనుజాధిపశీర్ష ౦బు + లవనింబడియొ 
నో? యట్టినాస్వామిశయే యగు శ్ర రాము డభ్రునీసె యని యివ్వు శ డనగతంబ 
యయ; నంచిటు భల్లుశ కాధివుం డాత్త విజ్ఞానంబు చే దన్ను. 4 జక్క నెజీలి 
విన్న వింపంగ గోవిందుండు చేవకీతనయుండు భ_క్టసంగతతికి సుఖము 

తే, గలుగయేయు నట్ర్రోకరమునం దడవుచు, నేశ్రవద్మ ములను 1 నెమ్మిదనరం 
గనుచుం గరుణం దెలువు$క మ్రవచస్సుల, భక్తు నలరంజేయం 1 బలికి నిట్లు, ౩౦ 

క. విను మింక నావృత్తాంతం,బును భల్లుక రాజ ! రత్నమును వొంగిలి న 
ట్లు నను౯ దుర్యుళ మొక్క_(డు, దనంత నే పాంబెం గాన 1 చాని విధిగతిన్, 

క, తొలంగించుకొనలో నీదగుు బిలముం జొచ్చితిని మణిని 4 వెగము కొనిపోం 
దలంచితి వంచని నీ న్కెమ్మనమున నెటుగంగవలయు 1 మహితస్వాంతా!. విం 

em 

-్రి దాంబవంతుండు సమంత క మును బు శ్రి కను హారికొనంగుట,. భా. 

చ. అని భగవంతుం డిట్లు తనవయాగమనంబు వచింవ భ_క్చిల గాం 
చనవసనుం గనుంగొనుచుం 1 జారుముతిందగువు త్రి కామణికా 
ఘనమణితోడం గాన్కల నికశకామముదంబున నిప్పు నంతం ద 
న్ననుపమరత్న వారముల $ నన్యము లై తగునట్ల కాస్క_లన్. 3౨ 467 

శక, పూజింప నాత్మ మెచ్చుచు నాజూంబవతి౯ స్యనుంత$ కాఖ్యమణి పరం 
బోజ గృహియించి మోతీం, బాజగదీ కరు డఉెసంగ 1 నయ్యనఘునకున్ , 

న క 

* “అవ శ్చ మణిముక్షై్యాళ్చు పూజితో భక్తవత్సలః, దదౌ తనె వరొం ము_క్లీం ప్రీత్యా జాంబ 
వలే వారిక” ఆధికపాఢథము, 



౫౬.) దశీమస్క ౦ంధ ము, 879 

చ. హారి విలముం జొరంగ నరశథరఠాంతికవుందున నున్నమాననుల్ 

మురహారి రాక గోరి యొుక$పోలిక ద్య్వాదళ రాత్ర, ముల్ నిరం 

తరముగ6 గాచియుండి ప్రృథశనంబున నెమియొ కకుమాడే నం 

చరయుచు నెవ్వగల్ పొపయ నల్లన ద్వారక శేగి రందటున్. 33 469 

క, ఆనకదుందుుఖి చేనకి, మానిని రుక్తిణయు బంధు+మండ లమును స 

న్యానసము గల్డుజ్ఞాతులు, దానవవైరియు బిలంబుం $ డాం జొచ్చుటయున్, 3 34 

క. పలువడి రాకుండుటయును, వెలుపల దా రుండి జనులు + వినికి మరలి యా 

రులగుచు వచ్చుటయును విని, జలజామునిరామి కెంత” 4 సంకటపడుచున్. 3౩౮ 

క. శొకార్తులెన స్టానీ: యాకసులంగూడి కృష్ణు * నాగమనమునే 
వేకోరి వ మవామాయను, శ్రీకలితకా దురం గొల్వం 1 జేరిరి భ_క్టిన్. ౩౮4 472 

క. పురజను లొకకొందటు ఖ్ , వారికి౯ా' దుర్యళములసాన్చె $ ననుకోవమునక౯ 
ద్యరపడి స త్రాజిత్తున్కు బరివరి నిందించి దుర్ష 4 భ_క్రింగొలువంగన్. 3౫ 47 

క. చని నేవింవగ నంబయు, జనులకు. బొడనూపవి చ క్రిసందర్శనమా 

నని యాళివంబు లిడంగా వనజాతు(డు పోయినవని 4 వరుస ఫలింపన్, 3౫౪ 

ఉ. దారనుగూడి పౌరులు ముకదంబునం చేలంగయ దప్లీదండ్రులు౯ 

గోరిక లుల్లనీల్లం గనుఠగొంచు వడిం జనుదెంచి కౌంగిటం 
జెరిచికొంచుం బుణ్యఫ లోనిద్దులు గల్లినయట్లు 'లెంచంగా 

శ్రీరమణుండు ద్వారకను $ చెరెను బంధువు లామురారినిన్. 5౬ 475 

ర మృతుందై. మరలం బాణా, న్వితుందై చెలువారునట్లు 1 విష్ణుని గని రా 

వితమున వచ్చిన హరిం బౌ రతతుల్ పరికించి వేడ్క_4రంజిలి రంతన్. 3౭ 

గి 

తరి సత్య భొ మావరి ణయ ము. థతా- 

క. వనజాతుంయు స్మత్రాజి త్తును సభకుం బిల్వంబంచి $ ద్యుమణిక రుణ నొం 

దిన మణి మరలక్ వనిదొర్కకినవిధముం దెపియంజెవ్చీ 1 మతివులమ్రోలన్ . 3౮ 

క, ఆరత్నవరము నొసరాను, సారెకు నాతండు సిగ్ధ$్రసాంద్రము గాం జే. 

కూర నవాజ్ఞాఖిండై మణి, తో. రయమున నింటికి౯ా సకోదోప మిదనుచున్ , 

క. అనుతావంబును బల్మఅు, గనుచుక౯ భ యమొప్ప. నేగా + గాని యతండుకా 

.  మనమునం దనయపరాధంబునె యెంచుచు నెట్లు చేయం $ బోలునటంచున్. 

క. బలవంతులతోం గలిగాను, గలహంబను చింత మదిని $ గలవిల పెట్టా 

మలమలమాడుచు దీనిం దలంగించుకొనంగ నెవ్వి[్రభ మొ యనుకొనుచున్. ఈం 

క్ర హరిసు పృసన్నుC డగునె క్క_రణినొ యని యెంచుచు౯ సు కార్యం చెది యా 

'తరుణమునం: జేయ మేలగులం, ధరంగలవారలెల్ల న న్నశధర్మ్మ రతునిగన్. ఈ౦0౪ 

క. తలపోసి తిట్టకుండంగం గలదే కార్యం చెడైనం$ గాని యొనరుప 
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బలుమాట లేల? ధనమునం గల కూరిమినన్ను ముంవలగా నజ్ఞుడనై. ౮౧ 
క, దూరాలోచన మొనరువు కీరితి౯ యుద కార్య! మే నొొనరిచితక్రా 

వారిజనాభుని కృపకు, దూరస్టుండ నై ఈ నింక + దోపముపాయన్. ౮౧ స్కా 
మ. వనితారత్నము గాం జెలంగు దుహీత౯ా $ భ"స్వత్క్భృపాలబ్దపా 

ననరత్నంబు స్యమంత కాహ్వాయమును౯ 1 బద్ధాయు సంప్రీతై ః 
మనమారంగ నుపాయనం బొనలగినకా $ మన్నింపుమోచెవ! యం 
చనుమానంబును వీడి వేంజెద నిజే $ యర్హంబు నేం జేయంయగన్”. ౮౨ 434 

క. అఇంకొకవిధమున నాదుక్కళంకము హారికోవముం దొకలంగదు పోయం 
చుం శెక్కినమది నెంతయు, నుంకించి సునిశ్చాయము.న 4 నూపాయు పెలయన్. 

శ. అనువమ ళుభలతుణములం గనువ ట్రడు సత్యభానుం $ గన్యామణి నాం 
దన రెడు దుహిత స్య్యమంతక్కమును గొనిచని వాం కొనంెగీమోదం బలరస్. 

క. రూపౌదార్యగుణంబుల్క నాపగిడికా రూపమున న ) యసద్భశ యగుచుకా 
భూపాలకుమారులు పలు, తేవలు ,ప్రార్థింం నలరు $ ఆఅఅవలమిన్నస రర శర? 

తే, సత్యభామను శ్రీవారి $ సవిధిం "బెండ్లి 
CY 

యాడే నంత సత్రాజిత్తు $ నాదరమునం 
గాంచి భూపాల! యిీామణి 9 కమజుం గొను 
మద్ది గ, పాయింవంగాయ గోర 1 మాత్త "మేము, ర తరం 

క్ట వనజా స్తుని భ కుండను, కనుకకా దల్ల బ్రమెన స్ట క్యమ్రుమణి యుపొ 
ననభూ! నీకడ నుండంజనుం కి నవయ్యి; మేము + సర్వవిధములస్. ep 

*క. ఫలభాక్కు_లమే యగుదుము, సులలీతరత్నం బిదొెను$శుభ ఫలములనుళా (గన్. 
గలకాల మొసంగ్యు మేమా, ఫు లములం బొందుదుము ముందు 4 బహుుభంగులు 

వఏంబదియేడవయ థ్యాయ ము. 

అరి శతధన్వుని శ్రీహరి వధించుట. థతా- 
క. అని అెల్పి యాగివర్యుం, డనియెకా రాజేంద్ర! యవలోవారికథ విను మం 

త నళిననయను(డు కుంతయుం దనయులతో అక్కయింట $ దగ్ధ ఆయి తనక్, 
చ. ధరణిం జరంచువా ర్ర విని 4 దానియ థార్థముం ద* సఆతీంగియుక్ 

బరము(డు నయ్యుం బామరులువద్ధతం గైకొని చింత బూనిన 
ట్రరయంగ6 జాలి వంశమున $ కర్హములై తమ వెద్ద లెల్ల నా 
దరమునం జయువాడుకలం $ దా నగి దీర్చఠణంయబూని యన్న తోన్. ౧ 492 

* “వయంచ ఫలభ్లొగినకి” అని మూలము. “ఠవాఫుత్త త్వా త్త్వదీయం ధనమ్యస్తాక మేవేతి 
గూఢ భిప్రాయః” అని వ్యాఖ్య. 



౫౭,] దళము స్క ౦ధ ము. ౨8] 

క, కురుబేళములకుం బోయెను, హారియుకా బలభ ద్రు౭ డందు $ నతిదుఃఖమునక౯ 
బరిత _ప్పసాషంతులు నగు థరణిపు గాంఛారి వివోరు ధర్మ విద్యగు గ్ర, ఫైన్. ౧4 498 

క, గాంగేయుం గృషదో దోణుల్కనుం గని తీర్చంగయ దరంబుశనుం గాని శ్రమం 
బుం గాంచి నట్టులుగం బొన్క7ం గాదే కష్ట మిద్ది $ కృతకవిధిగత్న్. > 494 

క. అని యూటడించి; రంతట్ట వనజాతుం డూర లేని 3 వార్త నెటింగి యిం 
తనరాని యాసు మనములం గనువట్టుట నిదియె తేగిన$ కాలం బనుచున్. ౨౮ 

ci . అక్రారకృతవర్శ $ లాళతధన్వుని కడకు వేగమపోయి $ పుడమి జేండ! 
యాస్యమంతక మణ $ యఖిలరత్నవరంబుం శైకొన కూరక 4 కాలమేల 
గడపుచునున్నావొ? $ కన్య కారత్న మా సత్యభామను మనే స్పాతీకముగ 

' మన కొస ంగంబి, రజ్జు 9 నొనరించెం గా బె సత్రాజిత్తు మనల సరకు. గొనకణయె 

ఆ. హారి కొసనం” స్వ 3 డట్రాట నమణ, సం గ్ పాంవవలయు. జంవీ యతని 
ననుజు చెంత౭జేరు $ నట్టు చేయంగ రాదొ ,యేనుచుః బొత్సహీింవ 1 నవ్వుడతండు, 

చ. తనమది వారిమాటల నితాంతము మార్చుగనంగ రత్నముం 
గొనందగు నన్న లోభ ముసం 9 గొంకక పాపమనస్కు.డౌటం చెం 

తను మృతయుంట న'ళ్లుయని $ దారుణకర్శ ము పోత్సహింవంగాం 
జని శయనించి యున్న తజీం 1 జ క్రి కలం డనుమోట యెంచశే. ౫ 497 

క్, శతధన్వుండు సత్రాజితు, మృతి గం గాంజేస్కె తేయి 1 నిట్లు వధింవక్ 
మతిదూలి యచటి కాంతలు, వతం గుందుచు దిక్కు_మాలి $ బ్గ్ధజు 'నెడ్వన్ ౫ 

క, వళుహింసకుం డకరుణుండై, పశువుల హింసించునట్లు $ పాపాత్తుండు దు 
రశమును గోరెడు, నాతడు, నిశసీంచెం జ క్రి మామ $ విషమపథమునన్. ౬ 

చ. మృతిగనంబేనీ రత్నమును 4 మేలని ఇ కొని పోయ, నినిధికా 
విత హతుండౌట నింతయని  నిర్ల ర్ల య మొప్పంగం జేయరాని చా 

వెత గని సత్యభి నావు పృథిపీవత[ యోజనశకా! పితా! కటా 

మృతింగనితిం గదే యనుచు $ మే నొగి మ్రాన్నడ నేడ్చె నెంతయున్. ౭ 500 

చ. జనకక శేబరంబు నొకళచందమునం జెడకుండ నూనెనిం 
పీనయొకపాత్ర మం దునిచి $ భీతమృగాకీయు హ_స్టీవ త్తనం 
బునకుం బ్రయాణమై చనియె $ భూతవిభుండయి సర్వవే శ్ర తయ 
య్వు నెచుగనట్టు లున్న పురుశపో త్త త్రమమూ_ రికి చెల్పె నంతయున్, ౮ $501 

చ, హాలధరకృష్ణు శ్వర త్యయయ్యు నృలోకవి చుష్టితంబు బ్ర 

ముల గొని సంచరించుటను $4 బొక్కుుచుం గన్ను లనుండి య 

వెలలల నక్కటా! మనకు 9 విచ్యుతిలేనివగల్ పాసం గాం 

బలుకంగ నేల? యంచుం బలూభంగుల దీనతంబొంది రెంతయున్, ౯ 502 

శ్రువుల్ 



తండ శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము fe. 

మ. తరువాతకా హరి సత్యభామయును సోోదర్యుండును౯- "వెంట రాం 

బురముంజేరి వధింవంయబూనె శ తధ$న్వు౯ రత్నముం గైక్ొనకా 

మరలకా వాండును దత్ప్రవృత్తి తి విని సె? వ్రు, ందించు నన్నింక నె 

వ్వరుసం (బ్రాణములూని నిల్వందగు! నాభాగస్టం బ బె ట్టున్నదో!. ౯౪4 508 

ద. అని తలపొని యాతడు భీయంబుతేగం గృతవర్మపాలికిం 

జని తనుంగావం గోరె హరస_త్తే ఏ మెణటీంగినయాతే డప్పు డి 

ట్లనియెను వార లీశ్ళరులెేేయాదురు హేళన మేనుజేయ నో 
వన్కు ధర వారి శెగ్గినురు$వం బనివూనిన యెవ్వంజోనియున్ . ౧౧ 504 

క, తేమమునొందం జాలం, డామురహరివై న ద్వేష + మాత్తనిలిపి కా 

_ చే మును కంసుం డనుగ్య స్తోమముతొ నీరికిం జూల $ దూరస్థుం డై. ౧౨ 505 

క్ర. మృళిక్ సని సమిావస్టుండ్రై, మతం బానె జరాసుతుండు 4 నేనాబహుళా 
న్వితు (డై పదెడువారము, లతిలోకుల సోదరులను $ హతే "మొనరింవన్. ౧౩ 

క. వనివూని యుద్ద మొనరిచి, తనుమా త్రము దక్క_ంబాతెం $ దత్త ఏ మిదియే 
యని అెటివీ సాగ సంవంగ౦ం జని య ఫ్ర్రూరుకా వరించే ? సాయపడంగన్-. ౧౮ 

అక్రూరుం డంత నిట్రనియె సిక స్రరులగు సనాసోదకుల స త్త _త్స్యమాత్మే నెటులస 

నవ్వోంయ వగంగొన 1 నెంచును వారితో; హరయన సామాన్యం $ డౌొనరుంటె! 

విశ విళ్వంబు సృజియించు వెలయించు హారియించుంద నాయ కప్బంగథదమ్ము నెజటుల 

కావిళ్వనాథుని శ యద్భుత శనుల నరయంగయజాల "కుందులు మనుష్యు! 

తే, లెవ్వం జేజేండ్ర బాలుండై $ యేకవా _సుముననె గోవర్లనము సత్తి తనవిలాస 

మున శిశువు పుట్రగొడుగును]బ "తం ఊాల్చె, నట్టియద్భుతకరు న 1 కఖిలవతీకి, 

మ. మనుజా కారము? బూనియున్న హరిక౯ మా దెవమానీంద్ర ప్ఫూ 

ద్వనజాంతస్టున కాదిభూతున కనంతఖ్యాతగన్నట్టిటె 

నునకు౯ సర్వవి కారళూన్యుసకు నం$భోే జాతవత్రాయతా 
యునకుక 'మ్రక్కు.దు నంచుం బల్క్ యిటు లుక్రూరుండు పో పొమ్తనిన్. ౧౭ 

మ. ళతథన్వుండు నిఠాశుండై యిశం దనుం $ జకాయుధుం డే _డ్రెజ౯్ 
మృతనొ"ందించు నటంచు రత్నవరము౯ 4 మో "చంత'నే యుండనిం 

డిత రానాధ్యము గాకయుండ ననియెం తే బల్క_ యొవ్పించి ప 

గ తురంగో త్తమ మెక్కి. భీతమతయై 1 కాలుందు త న్నంపగకా. ౧౮ ల్10 

౮15౯ 

క. శత యాజనములు పోయెను, శతధన్వుండు పోవు లుంచిశచ క్రి యు వావీయుకొ 

బత గెంద్ర ధష్గజవరసం;యుతర థనర్యంబు సేక్కి_ $ యుద్ధతీమిపక, ౧౮y oll 

మ. జవనంబుల' తవువేరు సార్ధకముగాం 4 జంచద్దతిం 'బోజం శే 
శవరాముల్ వెను వెంటం బోయి రఘయం! క్యా పంతుల గురుద్రోహి న 



౫౭.] దళమస్క 0ధ ము. 888. 

య్యవనీనాథు వధింప్క నంత మిథిలాశఖ్యఖ్యాత పూర్వర్య కో 

పవనంబందు హయంబు (క్రిందంబడం జంశఏవ౯ వచ్చు నోదర్యులన్ . cry 512 

చ. కనుగొని ఖతుల్హై వణవెం ౪ గాల్నడకళ౯ా శతధన్వుం డవ్విధం 

బునుగని కృష్ణు “డా ట్ర హాము ? బూని వెసం బరుగ_ల్తెం గాల్నడ౯ 

జనిచని తీత నేమియు $ చ క మునే దలందుంచి వాడు క 
(yy 

ట్ర్న వసనంబులం వ్ొగిం గడోదిరుచుల్ తగురత్న వ వర్యుమున్ . ౨౦౮ 518 

క. వెదశేి నదెందును రత్నం, బది చిక్క_కపోవ మరలి 1) యన్న కడకు వ 

చ్చి దనదు వవృత్తిం 'చెలుప్రుచు, నదయత వ్యర్థముగ. జంపి నోట్లయ్యె నరి౯. 

క. దొరకదు రత్నం బాతని, వరిసరమున నన్న వినుచు* బలరాముడునా 

వరమణి శతధన్వుండె, వంరికడనో దాంచియుండు 4 వారిజనాభా!. ౨౨4 51 

క. బుతేమిది యారత్నంబును, వెతకంగాం బురికిం బొమ్మ $ వెస నేజనక 

మీతిపతి మీయతముంయడౌటక్, జతనంబునం జూడబోదురజయ్యాున వత్తున్. ౨ 36 

క, అనివలికి హలధరుం డా జనకుని గన మిథిలంబొ చ్చె; + సంతన మొప్పం 

గను బలునిం గాంచి జన క్యావనిపాలుం జెదురు గాంగ $ వచ్చి విధియుతిన్. ౨౮ 

ఆ. ఆతిథేయవిధుల 4 నాచరించెం బృలంబ, హంత యందుం గొన్ని కవహాయనమ్లు 

లుంజెం వీ బ్రీతిమాజోనుర్వీశుం 'డాదృతిం దనను జూచుచుండరగను సుఖముగ. 

మ. ధృతరాహ్హైత్మ జుండా సుయోధనుండు తద ఎత్తాంత మాలించి య 
ey) 

చ్యుతునన్నం గనుకోర్కి_ వచ్చి మహానీశయుండై న యమేదినీ 
పతిచే సత్కృతుడై ప్రి పీ యంబుతగం దక్ 1 బాలింపలా "రేవతీ 

“వతి యొద్ద గదం బూని వైరుల నడంశవంజూలు జన్యం బొగిన్, ౨౬ లీ1 0 

ఆ. చక్క నభ్యసించె; $ సౌరియు బలబేవు, నాజ్ఞ మరలి వచ్చిశయాత్మవురము 

నందునున్న పళ్ని + కాసత్యభెామకుం బి, బియము'చేయుకోర్మ 1 వెలయుచుండ. 

ర క తధన్వుమృతియు రత్నం, బతనికడ౯- “ేక్రయున్కి యంతయు? చెలిసెకా 

హతుండగు సత్రాజితునకు, మతిమంతులలనాడి లోకకమర్యాద తగన్. ౨౭౪ 

క, పరలోకగతుల శేల్ల కా వరసుఖముం గలుగ నరకబాధ లడయగ నె 
వ్వరుసం చేయందగు న్యా కరణిం గ్రీయ లెల్ల ం చేయగా బంచె విధిన్. ౨౮ 

క, కృతవర్శ యు నర్రూరుందు, శతధనుగ్గండు డతౌగుట యొణింగి $ నన న్మణెహృతికి౯ా 

జతనను తవువంక నె సం, గతమాట౯ా భూము తముఠగాతేయవె పెట్టన్ . ౨౮౮ 

క్ల, దాషరకనుండియె మయొటకో, వారిర్వురు పోయి రంతశవరునలు జనులం 

జేరెను మాననసికంబులు, శారీరములై న యట్టి $ సంతాపంబుల్.. ౨౯౫. రబడ 

. దైవిక ఫాతిక $ తావంబు లొందెను మజేయు నిట్రియరివ్రశమండ లంబు 

పయింబయిం గ్రుమ్మంగం $ బర మేశుముహిమంబు మటిచినవారాటీ$మాధన్రనకుః 

oir 



884 ద్గీ శ, తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

చెలికి రకారుడు + తో లణగిపోన్రట నిట్టి వివరీతములు చాలీవి సరి న్ 
వ నని యద్ది యజ్ఞాను?లనుకొనుమూట లే కాని స్రాజ్జులనుడుల్ $కాను సు ము 

— డీ 

లే. మునుల కావాసభూతుం డై $ తనరు కృష్ణం 
డున్న చోట నరిస్టము 4 లుండు ననుట 
యెట్టి యవి వెకమూాలమో $ యెన్న వలెనే 
విజయవా శ్రా! యవలిదగు $ వృ_త్తి వినుము. 3౧ ర్2ర్ 

మ. మును కాళీవురియం దవృష్టి యడరళ౯ా 4 భూపాలుం డింగేమి చే 
యనగుకా దీని కటంచు నెంచుతతిం గాశర్యం బేది యో పూని పో 
యెను వారాణసీకి౯ా శ ఏఫల్కు_6 డదిభూమిాశుండు చింతించి వే 
తనయక౯ా వాని కొస గాందినియనకా 4 చా నొప్పు కన్యామణికా. ౩౨ 526 

క్ర అవ్వల వర్ష ము కురినెను, నవ్వరగుణు నాత్మ జన్తుఠడగు న క్రూ, రుం 
డవ్వానిదా ప్రభాన మ, దెవ్విధమునం గనిననుండునీతనియందుకా. 3౨౪ 527 

చ. కనుక నితండ చెందుం జనణగా నట వృష్టి నొసంగు మేఘు డిం 

ee 

కను బరితావజాలములు 1 కల్లక యుండు నకాలమృత్యువుల్ 
గనంబడరకుండు నంచుం బురిలగప్లేన వృద్ధులు వల్కుుచుండం గా 
వని యిదె కాదు కారణము 1 వేటొకం డున్నది దీని కారయన్, 334 528 

. జను లక్రారు(డు లేమియె, యనుదురు మణి లేమి దీని 4 క్షగుహీతు వటం 
చును గృష్షుం జెంచి దూతల, బని వెళ్వఫల్కా_త్త భవునిశవడిం దోడొ..నిరాన్. 
ఆతండురాంగా శ్రీహరి ప్రీతిం బూజించి వల్క్ ప్రి యకథల జన 
ప్రాక్ "భి వ్రాయజ్ఞుం,డై తగుట౯ సున్నితము ముఖాబ్బము నొందకా. 3 ర్మ 580 
వలిా౯ దానవతీ! విను, మలళతధన్వుండు శ్రీసోమన్విత మె రో 
చులమించు సృమంతక ని, స్తులమణి నీయొద్దదాంచి $ తొ లంగిం గాదే, ౨౫ 
అది సీకడనే యున్నది, కద యిీావ్యృత్ర్తాంతమును దీగకా వింటిమి ము న్నె; దుహితశ్రు త్తులు తాతకు, నుదక క్రియ లాచరింతు $ రొప్పుగ విధివే౯ా, 
బుణముం దీరిచి తగ 1 గణయించియున్న ట్టి ధనశేషమును దీనీ$కొనుదు; ర లైనను మణివర్య దుయ్యడి యొరులకు ధరియింవ శక మేశనరుసగాక యుండు సువ్రతుండవై 1యొన్వు నీకడనె యామణి యుండుంగాక యకమణి నిగార్చి మాయన్న నన్ను నమ్షకయున్న వాం డట్లు గాన మవోభాగ! 5 మాననీయ 
మణిని డాని నొక్క_4మణి కనయిఆఅవుమా, బాంధన్రలకు శాంతిశవజలం జేయు మిస్పు డీవు భ_క్షీ * పామ పదికలతో, సవిధి జన్న ములను 1 సంతతంబు. 3౯ 

క. జరపుచు నున్నా (డవుకద, యురుమోద ము మాకు నైన నొకమాటు జనో తర మొగిం జూడంగం జేయుము, పరికించి యొసంగువాండం $ బరమగుణాభ్యా!. 



రా] దళమవమస్క ౦0 ధ ము. ల్రరర్ 

చ. అనియిటు సామవాక్యముల $ నాహరి చిత్తము నోకునట్లు చె 

ప్పిన విని సంతసిల్లి మదిం + చెంచెసలాశెడు ప్రీతిమై ళ్వఫ 
ల్కుని తనయుండు వస్త్రమున / గు_ప్పము చెసీనరత్న వర్యముక్ 

వనజహిత వ్ర భాయుతిని $ ఖానీలుదాని నొసంగా శౌరికిన్. రం ర్లిల్ 

6. జ్ఞాతుల కెల్ల నవ్ముణని $ జక్క_ంగంల జూపి నృథాపవాదసం 

జాతమనోరుజంబుం బరిగశాంతిని బొందంంజేనీ యాజగ 

ద్ర్రాతవిభుం డొసంా జనోవారము మ్రోలను గృమణంగ వి 

ఖాతము నాస్యమంతకముం 1 గ్యమ,యనో వృతసర్వలోకమున్. రోం 36 

భగవంతు.2ై మెా+శ్వరుండయి విష్ణువై త్రగుబేవదేవుని $ దర్చవి సృ 

తమగుచుం బావసంగతతులం బోందోలుచు మంగళ కరమయి + మహితమునగు 

నీచరితంబు న దెవ్వండు వఠియించు శ్రద్ధత్ విను మతి 1 సంస్మరించు 

వాండు దుష్కీ_ రిని ౪ బావజాలంబును బోంగొట్టుకొని కాంతిం $ బొంది యుండు; 

ఆ. ననుచుం బెలివి యర్జోనుని పెత్రు నకుం దరువాతిదై న వంకజాతనయను 

చరిత మెల. చెలువ + సవమశటి శుకయోగి, చందు,6 డిట్లువలనె + శ గమిాటజు. 
గం లు J 0m UP 

eer 

వఏంబదియెనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

అగి కాళిందీక ల్యాణ ము, థతా- 

ము. తరువాతం బురుపో_త్తముండు జనవృీ_త్తజ్ఞుండునై. యొప్పిపా 

మరులంబోలి చరించుచుకొ ద్రుపదుసుద్మ ౦ బందుం గౌంతేయు ల 

చ్చెరునుం బుట్టంగ నున్న వారు మును లోతీ.0పంగరాకుండి యి 

_త్తరుణంబందు వెలుంగువా రనెడు వా*+ర్తల్ వీనులం బొచ్చినన్. | ర్రెరి 

క. దానును వారిం జూడం,గా నెంచుచు సాత్యకి మొదలోగాం గలవారల్ 

తో నడువంగం బోయెను సృమ్థానింపగ బాండవులను $ మాధవుండు త్వరన్ . 

క. చని యింద్ర ప్ప స్థంబున, గనియెం బాండవుల; వారు కములాతు మహా 

శుని లోకనాథుం బొడంగన్కియనువమ సమోద మొలయ 1 నంద టొకయమొగిన్. 

ఆ ఇంద్రియములు పంచోవృత్తికమై ముఖ్యమనెడు ప్రాణ మొకట ! నరుగుబేర 

వెలయునట్లు లేచి 5 వెస నెదుర్కొని యంత, వీరులైన పాండకవేయులు హరి. 

క. బిగి కౌగిలించుకొని యా జగదీళ్వరు ఫకోములాంగశసంగమమునం బా 

వగణము విడిపోవంగ హరి, మొగముం జిలునవ్రు వూదో+మును గలదానిన్. 

చ. కనుంగొని సంప్ర మోదమును 1 గాంచిరి; శ్రీవారి యాయుధిస్టిరుం 

డనిలజుం డొక్కకొంతగ వోయస్సునం బెద్దలు గాన వారి యం 

శాం.భాగ 49 



886 శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

ఫ్రీనళినయుగ్గ ముక వినతోరితిని గొళ్చె, ధనంజయు౯ ముదం 
బున బిగిగెంిలించుకొనె 1 ముగ్గులు మా ద్రికుమారు లల్లనన్. 3౪ 548 

క, తనకు౯ా వందన మొనరువంగను దీవించెను} మురారి+క మ్రాసనమం 
దున గూరుచుండి యుండ, ననిందిత స్వాంతర్మైన $ యా ద్రౌవదియున్. ౮ 544 

ఆ. తా నవోఢగానం 1 (ద్రవ వెల్లి విరియంగ నల్ల నల్లన నట 4 కరుగు బెంచి 
వందన మొనర్చి 4 వారిజాక్షుని తనుం, డై పార్దు'లెల్ల $ నాదరింవ. ౫ త్త 

క, వారల కాద్భతిని నము,స్కాారము లొగి౭చేని మెల్ల $గాం గూర్పుండె౯ 
గారవము వడనీ యితరులు, చారుతరానసనములంద్నూం 1 జ క్రికిం జెంతన్. ౬ 546 

ఆ. కూరుచుండి; రంతం 4 గుంతిచెంతకుం బోయి, వానుదేవుం జెలమి + వందనంబు 
సలీవె6 గుంతి న్నహోసాంద్రాయలం దెడ, తెగక సీర్ముగ్యవు స్ట దీనమిత్రు,. ey 

క హరిం గాంగిలించుకొనియెకా, ద్యరవడి వసు దెనముఖ్యశబంధుకుళల మూ 
దరమున నడిగాకా; బితృనోదర. గుంతిం గాంచి పారియుం 1 డాత్ప్సర్యమునన్. ౭ 

లే. కోడలును నీను నుందురే $ కుశలముగను 
గష్టములు వానెంగా యనం $ గమల నే త్రు 
గాంచి కుంతియుం బ్రైమవై క్ల బ్యరుద్ధ 
కంఠయై య శు పూర్ణ దృక్కలిత యగుచు. ౭౪ 549 

క. మును దాం గాంచిన కష్టములను బెక్కి_ంటిని వగం దోలంచుకొనుచు బా నినిబాయం జేయుదర్శన,ముననొప్పెడు వాసు బేవగమరా _ర్టిని గనుచున్. ౮ 650 
క. టఓకృస్తూ! బంధులమగు, మాకుళల వూత్మ నొక్క_4మాటు తల(చుకొం 

చీకడ కక రుని నీ వెకాలమునం దనివితొ ? యెలమి వెలయంగకా. రా ఛీర్] 
క. అపుడే మాకుం గుళ లమ పొసంగాకా నీనవోయశముననే యోూకా 

శ్య్యవీయందు సనాథులమై, సుఫూజ్యుల మె మైతి మిట్లు 4 శుభగుణనిలయా! ౯ 
నీ, ఈప్రపంచములకు $ నెల్లను సుహృదుండ వాత్త రూపుండవయి 1 యలరుదీవ్చు కాన న్వీయుండని $ కాని వరుండని కాని (శ్రాంతియు నీకుం 4 గలుగకున్నయ 

ననవరతము నిన్ను $ నాత్మస్మరిం పెడు వారి నిర్మల హృదశయారవింద మున వనించుచుం శ్రైళశములం బాజుందోలుదు వని కుంతీవచియింవ $ విని యుధిస్థి. తే. రుడు వరాత్పరు శ్రీకృష్ణుల + గడూందమిం గని 
పలికి సర్వేశ్ళరా | యోగిప్ళి వలకు 
నైనం గనుణగొన శ క్ట మే కాని నిన్ను 
నల్పమేధసులము మేము $ హా మలర. ౧౧౪ 558 క. కన నోచితి మేవుణ్యం,బును దొలిజనిం జేసితి మొకొ? 4 పోల జెటుంగం గ ననుచు ఎ్రార్థించుచు మజ్కియును బల్కెను సర్వనాథ [శయురుకృవవిరా ఆక్, 



5%, ] | దశ్ మస్క రథము. 887 

క, వానలు గురియం దగియొడు, నీనాలుగు నెలలు దీ తి $4 నిందుండం దగు౯ 
మానెలను వూజ్య మైతగ, నా నందుల అకొవ్వుకొని ర య$నంతోత్సుకత౯. 

క. ఆపఫురమునం గలవారల, మాఫుల కానంద మొసంగుగచుకా సుఖయు._ క్లికా 
, గావురముండెను నొకనాం డాపురుపో తృముండు సాయ+మై యుండంగకా, 

పీ అష్టనుం, డొక్కనాం $ డగ్నిద_్తంబగు గాండీవచావ మత్తయళరములఈ 
వెలయు తూణంబుల 1 నెలమిటల్లా కొని కవచంబును దొడిగి ధ్వ$ోజంబు హనువు 
దంకంబుం దనరారుశనట్టి స్యందన మెక్కి దుర్గమారణ్యవీశథులను. న్వేచ్చ 
విహరించు వెడుక $ వెడ లెను బరవీరహుంత కానన బహాశ వ్యాళమృగగ 

తే. ఇముల నాకీర్ల మైన వోనంబుం జొచ్చి 

వాండినాశాచములవిండు / వైచి వ్యాష్టాఘ్టు, 

ములను గిటిమహివంబుల 4 భూరిళరభ 
ములను రురు నామకంబుల. $ బొలీియంటబేనె. ౧౮౪ ర్ర్ర్ర్? 

వ. మజియు నయ్యర్టునుండు వెంప్రుమిగులు పౌరువంబున గవయ ఖద్దహరిణళళ 
శ ల్యంబులం దునిమె. అంతం బరమపర్వదినంబు సంప్రా వుం బగుటయు నందులల 

మేధ్యతరములగు వాని నేర్చికింకరులమూలమున న న్న జుండగు యుధిస్థిరునకుం 
బంవె డప్పిగలుగ నీ శికృషమ్తునింగూడి యమునానదికిం బోయె నంత. ౧౬ రీ్క్రి 

క. యమునాపావనజలముల, నమలవిధిం బూని వార్చి 1 యంభస్సుల స స్వ 
చృములగువానిం ద్రావిరి శ్ర శమముల్ వాయంగ నరుడు సౌరియుం బ్రీలిన్, 

తే, అమవోరథు లంతట $ నందు నాకటం 
దిరుగునెలనాగ నత్యంత + సురుచిఠాంగిం 
గనిరి సుకటియు సుదతియు. $ గ మ్రువదన 
శశధరయు నౌచు నొప్పంగ $ శాక యలరి. ౧౭ 560 

క. కనుగొను మేవ్వత యో యా, వనితామణి యంచు సఖుని $ బాగ్ధని( బంవం 
జని యాయన్ను లమిన్న ౦, గని యోసుచరి శ్ర! యిట్టిశగహానం బరేదున్. d61 

కు. చరియించుచున్న దాన వెవరికూంతువొ? వరదేము? | వచ్చితి విట "క్ర 

ధరనుండి? యేమి చేయగ, నరయుచు నిందున్న దాన వాదృతిం జెపుమా. ౧౮౪ 

క. సుకుమారాంగీ! నీకోరిక వతిని౯ా వెదుక నని హారిగణించితి నే 
నింకం జెప్పు మున్న దున్న, ట్లకలువమతి వాదు వన్న 1 నాసుందరియున్, ౧౯ 

క, బుత మిట్లు చెప్పె ననఘా!, వతిగోరియె తిరుగుడాన 4 భా రాశియన౯ా 
వీతఖ్యాతిం గను రవికికా, సుతనాదును నేను వరయ$ళుండగు విమ్షున్, ౧౯ 

క. వరదు వలేణ్యుని గోరియె, పరమంబగు తపముచేయం 4 బాల్చడితిని నీం 
కొరునిం గోరను వీశా!, పర మేళుని శ్రీ నివాసుం 1 బంకజనేత్రున్. ౨౦౪ శ్రిగ్ 



a 

$38 శ్రీ కాండవకృష్ణభాగవతేము [అ. 

క. మనమున వరించితిని ద, ద్గనజాతు(డు దుర్గభుం డనికవలుకుదు పెమో 

యనఘా! యనాథు లనందగు, జనులకు సం శ్రాయుంటు సరష$శ కుం డతండొౌ.౨౧ 

క. కావున నట్టిముకుందుండెె యీవనితను గాచుంగాక $ పాత మిది యని లో 

భావించుంగాక యమునా, పావననీరములనుండు 4 భవనం బందున్.౨౧౪4 $67 

సీ. వసీయించుదాన నీశవసతి మాజనకుండె కల్బించ్క నిందుండిగకంజనేత్రు 
మదినిల్పి తేవము సీమ్షతింజేయుడాన నేం గాళండియని విల్వం $ గాం జరింతు 
నిందని తెలిపిన 4 నింతివృత్తాంతము నాలించి చని హరిశకోటం దెల్పె 
విన్నదివిన్న క్ల 4 వెన్నుడు తద్వ్భృత్తి నాత్మ నెజింగిన $ యట్టి పోడ 

తే, కాన నాలేవమ రథము నోక్కంగంటబిన్సీ వడిగా బోయి యుథిస్టిరు!క డకు; సంత 

బాండుతనయులు ప్రార్ధింప $ బద్మ నాభుం డమక౪ల్పని రావించి్స[యతనింగనాడి. 

క. అతిచిత్రము కనుంగొన నృప్ర్వతమానము నెపురంబుం + పాండవులకు ని 

రి తింజెనీ యొసంగెను స్కమ్మతి వారల కంతేయా శ్ర గమదముం గార్చన్ .౨౮౪ 

క. తలపోసీ ఖాండవంబన, విలసీల్లు ననంటు జాత వేదసునకు ని 

ముల నీయంగోరి దానికి ఫలముగ సారథిగ నుండి $ పుట్టును తేరన్. ౨౫ 

చ. అనలుండు తుష్టినొంది ధవళాళ్వచతుష్కము నతయాంబకం 
బనందగు తూణయుగ్మ ము మవా స్త్రధరావళిశే న'భేద్భ వా 

ఘనకవచంబు భూరితర$ కార్షు కవర్యము నిచ్చెనవ్వుడ 

ర్థునునకు; ఖాండవంబు స్వరు+చుల్ వెలయకళా దహనుండు కాల్పుచొ'న్. ౨౬ 

క. నరుచేం దప్పింవంబడ్కి సురరివు శిల్పియన నొవ్పీ + శుంభ చ్చ_క్ట్౯ 

బరలగెడు మయుండు సఖుండని, సురవతి పు త్తునకుం జక్క. శో భిలుసభనున్, 

తే నేర్చు మెణయంగ నిర్హించి $ నీకుం దగిన | 

దిద్ది యనియివ్పె దానియందే సుయోధ : 
నునకు జలమిది స్థలమిది + యనెడు చిత్త 
విభ్రమము గలె నట్టిదై + వెలయునద్ది. ౨౭ ర్73 

చ. వనరుహాలోచనుం డవలం 1 బాండుసుతా గ జునుండి యుట్టులో 
యనుమతి నొంది సద్ధ సదయు ీ లందటు సమ్మ మొండి సాగనం 

పను జతనంబు చేయం దనక భో తయుం దక్కి.నవారు పెంటరాం 

జనియెను ద్వార కావురికి 4 సంతస'మొంది జనల్ తనుంగనకొ, ౨౮ 574 

సీ అంత శ్రీకృష్ణుండు $ హర్ష ప్రదంబులౌ బుతుతారశలు గట్టవితత ఖేట 
బల మొవ్వుచుండు సులపీత లగ్నంబునం గాళందిం బెండ్లా డం 1 గడుళుభంబు 

లొసలప వాండౌటం బుశరో త్తమమునం గల జనుల కెల్లను సంతకసమ్మ్లు గూర్చు 
చుండ గాళిండి యాగీయు _త్హమవూరుషుంహాడి సంతో హాబీ: 5 గొదువలేక 



౫.) దశమస్క 0౦థ ము, 889 
J 

ఆ. మునిగి తేలుచుండా $ ఘను లవంతీదేశ, మునకథీళులై న $ భూరిబలులు 

కః 

_ 

విజితరిపులునై న + వించానువిందులు, థా_ర్త రా ష్ట్రనకు నీతాంత సఖులు. ౨౯ 

తెరి మిత్ర విందాదుల పివాహాము. రియా 

రాజాధిదేవి యనంగ్శా నాజగదీశునకు మేన$ీయ త్త యగును ద 
ద్మూజానుల కాదేవియి, యా జనని తదాత్మజాత $ యలరు గుణాళి౯ా. 30 

. మిత్రవింద యనంగ + మించ విఖ్యాతి నా కన్యకయును మదిని $ గాంచనాంబ 

రుని దలంచుచుండా; 1 మను జేంద్రు, లవ్యారు, వెలియలీకిని బెండ్లి 9 చేయంగోరి. 

భవ్యరితిని స్వయంశవరము గావించిరి మిత్రవిందయుం గృష్ష[మించుదమిని 

వదియింవం దలయథయంగా 1 వారించి; రాకని హారింగోరం దగదను $ నాశయమునం. 

బర మేళ్వరుండు నాశవరవర్షినీవాంఛ నెజిగి భూపాలకు $ లెల్ల జూచు 

చుండంగా బలిమి నాశయొప్పులకువ్చను ₹ైకొనిపోయి నగరముంటెరి 

పెండ్లి యా డెను; గోసలవృథ్వికొడయం 

డైన యానగ్న జిత్తు ధర్థాభిరతుండు 
కలండు నిరుపమ తేజంబు 1 వెలయుకన్య 

సత్యయనునది కలదు తజ్జనవతిక్ని, 3౨ 579 

జనవతి యాత 'డాత్మజకుం 9 జక్క_నిభ రను గానంజాల కె 

క్క_నియతిచేనె ,నేన్ఫపతి 4 కాంతుండు గోనృషస_ష్పకంబు శో 

కీని గెలువంగనోవు నతోధీరుం డతండే మదాత్మజాత భా 
ర్యునుగ గృహింపంగ బ్లు నని 1 యావృపషభంబులు భూరిస_త్త (ముల్, 3౨4 

అతితీళ్లశ్ళంగములు "నే, శీతివతులకుం జెనకరాక $ చెలంగును వీర 

పృతతుల గంధము నోర్వవు: మతిదుష్టములౌచు నొప్పు $ మాటు గనకయే. 33 

చ. ధరణిపు లట్టివా_ర్హవిని 1 తత్సురికిం జని వానిం గాంచి యె 

వరుసను గల్వంజాలకయొ $ వచ్చిన త్రోవనె పోవుచుండి; రా 

పరమమునీం ద్రవంద్యుండు నృ$పాలకవు త్రియు దుష్టగొవృపో 

త్క_రము జయించినం బడయణగాయగల దంచొ'గి నాలకించుచున్. 334 581. 

బలములు తన్నుంగొల్వంగ నీవార్యవ రాక్రమ ముల్లనీల్లం గో 

సలధరణీశుం డున్న పురీస_త్రమముం గనంబోయె; నంత శ్రీ 

జలరుహనేతు రాక విని $ తపతి వే యదుేగి యాసనా 

దులొసంగి వూజచేసి వరోతుష్టునిగా నొనరించెం గృన్హునిన్. 36 582 

భూవరపు త్రి నాగ్నజితి $ పొంకముగాం దనచి త్రమందు నే 

పావనమూ రి గోరుచును $ భద్రము లొందంగ నెంచుచుండే నా 

శ్రీవనితావిభుం డతండె $ చేరంగవచ్చె నటంచు వించు నా 



890 స్తీ శ్ర తాండవకృష్ణభాగవతీము (ఈ. 

ఫూవిలుకాని తండ్రి6 గని $ పొంగుచు భ్ర్తగ నొందంగోరుచున్. 3౩౫4 588 

క. మనసునం గామించుచు న్ని ట్లని యెంచె నితండు నన్ను + నర్హాంగగం 7 

ఫొనులాక నేను బుణ్యాము, లను సల్పీనదాన నేం జోలంగుతే! వాంఛల్. 3౬ 

క. విబుధుల యాశీ ర్వాదము, లబద్ధములుగాక సూనృశతార్భము లగునే [గన్. 

విబు థా రాధ్యుండు హారి యగ బతి యటం వెంచుచుండెం 5 గోర్కె_లు పొం 

ఉ. అంతట నగ్న జిత్తు విధి $ నర్చితుగా నొనరించి క్షు న 

త్యంతిముదంబునం బలికె $ నచ్యుత! లోకవిభూ! మహాత్త! నే 

నెంతయు నల్బుడకా మతయు 1 నేమియెటుంగని మూథు(డక' గదా! 

సుంత భ వన్మహా హాత్త (మును 1 నూటిగ నేం బెలియంగం జాలజూా! 3౬౪4 586 

క, అమలంబగు నాత్మనందమునం బూర్జుండ పోచుంశ దగునీ కత 

ల్పమతినగు నేన బెట్ట ప్రియము చేయగ నేర్తు దేవ$తాధిప వంద్య! 3౭ 607 

ఉ. ఏమహావీయు పళ్ళరసిక ే డ్యరజంబును లత్త్ బ్రృహయుకా 

శి మహానీయకంఠుండయి 4 చెలువ వహొంచడు శంకరుండు సు 

ఈాముముఖానురుల్ తమ శెశకరంబులం చా ల్హురొ యేమవోత్తుండు 
లో 
దామ నిజై కళ_క్రి మును + దా నిలనిల్చీన థర రృమార్దమున్. 3 2y రరర 

త్తే, సాధుమర్యాద లను గావ 1 స్వాంత 'మెలమి6ం 

బొంద లీలావతారముల్ + వూన్మ్కి_ నెత్తు 
చుండునో యల భగవంతుం $ డొగి నదెట్టి 

నేవ చేం బరితుష్టుం డై 9 'చెలయగునొకొ.. 3౮ 599 

క. అని విన్నవింవం గృమక్షుం డ,తనివూజలనుం Ww హించి 4 తేగుపథమునం 

దునగూరుచుండి చిఅునువ్వున మో మలరంగం బల్కళబూసెం బ్రీతిన్. 3౮౪ 

క. జలధరగంభీరంబుగ, విలనీల్లైకా నినద మద్ది * వినుమో "రాజూ! 
యిల స్వీయధర్శ నిరతం, జెలువా రెడు తే, శ్రీ యునకుం 1 జెల్ల దడుగుటల్. 3౯ 

క. సుకవులు నిందింతురు స్సు వృకలుషమతివంచు నిన్ను $ యూచించెద నీ 

దుకుమారి నిమ్ము వియ్యము,నకు నర్హుండ వీన్ర నామీనము నళ్లుంచున్. ope 

క, మేమనంగా శుల్క_దులము, గాముసుమో యనగ వినుచు 1 వ్థైాకాంతుం డనుళా 
శీ మహిత! సుగుణముల క్కీప మేటి నిథానమ వని 4 యెజుంగుదుం గృ! 

క. వనీయంగము వదలక, శ్రీనారిమణి వసీంచు $ శత నీకం చకా 
మానితుండు వాంఛసీంయంయం గానంబడువాండెి వరుడు 4 కన్నియ కరయన్, 

ఉ. ఐనను నేను దొల్లియె ముచాత్మజకుం దగినట్టి వటల్లభుకా 
గానణగలోరి వూరుషుల 1 'గాఢపర్నాకృమము౯ బరీత చే 
మానస ముక్టై తృప్రిగనుశమాడ్కి.దగ౯ సమయంబుచేనీ యు 



౫౮-.] దశమస్క్య.ం౦ంధము, 891 

న్నాను యదు ప్రవీర! సురోనాథసమర్చిత! సాత్వతర్ష భా! ౪౨ 595 

చ. కనుగొను నో వృషంబు వీవె$ (క్రాలుచునున్నవి స _ప్పసంఖ్య చే 

తను దగుశితులమిం గడు $ దర్చ్పముగబ్రిన వారినైన లె 
క్క_నుగొనకుండిస లోంబడక $ కావరమూని చరించుచుండు శా 

టనయులు "వెక్కు రీవృవభ తల్ల జశ_కి నెటుంగ లేకయే. గ 996 

ఉ. చెంతకుంచోయి మూరుకొని $ చెచ్చెజుం దీ వ్ర విపాణకో టిచేం 

'_ బంతముమిజంగా నవియీభంగురవి క్ర, క్ర మో మొప్బుగ్సు గం వం గా 

నెంతయు భిన్న గాత్రు, తు,లయి 1. యేవజి ప పాటీ్రి గాని cee 

సుంతయు నిల్వంజూలం డిది $ చోద్యముగా దె రమాధినాయకా! ౪౮౪౩ 107 

మ. ఇవి నీచేత నడంవంగాంబడినచో 4 నీనాతనూజాత కీ 

నవు దోసాత్వతనాథ! సమృతుండ వే 5 యైనట్టియా త్తే శ్ళరుం 
డవు నా నాతనియాశయం చెట్లి మాీనాథుండు లోక ప్రభుం 

డన్ర నాకృన్లుండిం స్వావలగ్నమునం బై ఖటై+దొ వంచియం జుట్టుచున్. రర 59039 

క. తనను౯ సప్తాక్ఫృుతులుగం గనువట్టం "జేనిఫొని న; కామవిలాసం 

బున వానియిట్ట యడంచె౯ా, వనజాముం డంతట వృషీభములం బూన్మి_న్. 

క హతవీ ర్యాజస్సుల వృష్కభ తల్ల జములకా గడంగి 4 వ పగ పాములల 

ట్రే తగుచమత్కృతి నీడ్చెను, మతి బాలుండు మ్రాన్వోష్యం 1 చే లాగుగతిన్ 

మ. నరపాక్రా! హరి యేడురూసములం గాశనంగాంబడం గారణం 

బరయం జూవెదవేమొ “నేనొకడం బూోర్లానందుడ౯ా జుమ్లు భా 

మరొ! నాశెన్న సవత్ను లుందు రిం నేచూడ్కి౯ సుఖంతుం గటా! 

పరమేశా!” యనుచింతం బూనందగ దకభావంబునుం చెల్పుచున్. ౪౬ 601 

ఆ సత్య నూణడింవం$ జక్రి దా గృహీయించె, ననుచు నిళ్చయింపు $ మవల వినుము 

భూమినాథ! యంచు $ బూజ్యుండా శుకయోగి తెలుపటూనె సె్రరీలలితకథల. 

చ, మనమున విస సృ్యయంబొదవ $ త్తవతి చ్చీ తియెసంగయగా నొసం 

గెను దనకరా(తు నాగ్ని జితిం గ నృష్ణునముకా హారి యెల్ల భంగులక్ 

దనకుసమానురాలయిన 1 తన్విని వాస్త్రవిధి౯ గ్ర హించె; నం 

త నృపతివత్ను లాత్త జకం $ దద్దయుం  నీడగుభ్త ర యబ్బుటన్. రో౭ 603 

మ. సరమానందము నొంది రపవ్వురమునక్ 1 భవ్యోత్సవంబుల్ తగా 

దరముల్. భేులు నానకంబులను వాీద్యింబుల్ 'కడుకా మ్రోనె; సుం 

దరు లాటల్ తమిసల్సి పాడిరి; మహీశటై వాశిషంబుల్ నిరం 

తరరీతిం దగా, (క్రీలుం బూరుషులు చూళదంబొంది యత్యంతమున్, ర౮ (601% 

చ, వరుస దుకూలవస్త్రముల $ భాసిలి వూవులమాలికల్ మనో 
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హారవరభూషణావళ హోాకయల్ మెజయకొ ధరియించి యుండి; రా 
ధరణిష్రం డాత్మ జాత కయుతంబగు సంఖ్యంజెలంగు "భేనువ్ర్చుల్ 
నిరుషమరత్న వారముల + నిండుమనంబున నిచ్చె న్నత్తచ్న్. ౮౯ 605 

శ్రా, గాంగయో_త్తమవారముల్ గళములంగ గ్రాలకా దుకూలాంబరా 

భంగ శ్రీయుతి నంగముల్ వెలయ వీ భాజత్క_లాపంబు లు 
తుంగానంగజసంపదం చెలువ సం$ స్తుత్య్ణ ప వృత్తుల్ దగ౯ా 
శృం గా రాస్పద లె చెలంగురుచిరగేక్ర్రీలక్ నృవుం 'డాదృతిన్ . సం 606 

ఆ. మూడువేల నిచ్చె ముగ్ధకుం జేటిక, లై సవర్యసలువ 4 హృస్తీవర్య 
ములను నవసహా సృ ములను వానికి చ్రైగ్కుణముల నొసల స్యంద[నవరములను. 

క. అరదములకు శతగుణముల, హారులను నటి యశ్వములకు $ నన్నిగుణములై 

పరంగు వదాతులం గొమరిత, కరణముగా నొసగొ మానవాధిపవుం డెలమిన్. 

ద. మనమునం బొంగున్నె హమున + మాధవునికా సకళ త్రు,గా రథం 
బున సుఖసంస్థితి౯ వెలయుగపోల్మి_ నొనర్చి మహాబలంబు ముం 

దు నడువ సాగనంమె; మును + ధూ_రృవృషంబులవేతం బౌరుషం 
బునం గడు మెప్పుగన్న యదూపుంగవసంతేతిచేత నోడుటన్. ౫౧౪ 609 

క. హతపీర్యులై యశం వీషీతిం జెడ వగలసందుచున్న 1 &తివతు లీక్ష్యా 
చ్యుతిగనని చి_త్తముల ను,ద్ధత్నిమెం గృన్షుండు కన్యం $ దాం గొని చనంగన్ 

క. త్రోవ నిరోధించిరి; తృద్భ్యూవిభు లొనరించుయత్న మును గని నరుండుం 
జేవమెయి బంధువగు నా, (శ్రీవిభునకుం బ్రాయముం దాను 1 'బేయుతలథృతోన్. 

మ. సురద త్తంబగు గాండివంబుం గొని రాఫజుల్ వైచుతివ్రాంబకో 

త్కరము౯ జూర్జము చేసీ యద్రమృగసం1తానంబు హర్యత మే 
కరణిం దోలునొ యట్లు లెక్క బెసనేం 1 గాలూనకుండంగ' నే 
పరువె_త్తంగ నొనశ్చెం గృన్హుడు నరు౯ 1 దృిజ్లానిధి౯ా మెచ్చుచుకా, ౫౮ 612 

6. దాషరకం చేరెం గానుకను 1 దాన్మిగ్య పించి ముదంబుమిోటజ గం 

భరమృదుస్వుభావుండగు 1 వెన్నుడు దేవకి కెంతొ ముడ్గులం 
గూరుచు నేర్చుకా(డు యదు1కుంజరు. డంతట నాగ్నజి_త్తితో 

* వోరివివారముల్ సలివె $ నందటు తనని సంతసీంవంగకా. ౫౫ 613 

ర శతక _ర్హి యనంగ శ్రీహరి, వీతృసోదరి యొప్పు నా మె ప్రియపు త్రిక స 
న్య తిల శేకయరాజద్కుహిత భ ద్ర యనంగం గీ రి + నెసగాడు "లేమకా, స్య 

క, సంతర్షనాదిసహజులు, వింతేగం దను బిల్వం బంచి 1 వియ్యము గోరకా 

 సంతేసమున నళ్ల్లే యన్మి యింతయనందగని వేడ్క. 4 నెంచి గృహించెళా, ౫౬ 
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నీ, 

టూ 

| 

మద్రేశుతనయను $ మంగళ లశ్ణసంయుత లత ణాశసంజ (దనరు 

కోమలాంగిని దాను $ గోర్కి స్వయంవరమందు గరుతృంతుం $ డమృతముబలె 
నొక్కంండె కొనిపోయె $ నుద్దతు నర కాఖ్యు నసురుని బొలియించి $ యతని చెజును 
దిక్కు లేకుండిన 1 తెబివమిన్న లలనాడ వరియించెం గావ్రన 1 హరికిముఖ్య 

.' పత్నులట్టివారు $ వరికింవంగా సహ్మసృములు గలరు వారు? సదమలగుణ 

వృ_త్తములం 'జెలంగి $ యీాశుని నేవింప్కజాలు భాగ్యముగల 4 సతులు సుమ్ము. 

me al ్టీప్ర టా 

ఏంబదితొమిదనయ థ్యాయ ము. 

“అరి నరకానురనంహారము. థయా- 

అను శుకయోగీచంద్రునకు $ నాయభిమన్యునివు త్రుం డిట్లను౯ 

మును భగవంతుం డై నరుని $ మూర్షిధరించిన కృష్ణు డెవ్విధం 

బున నరకాసురుం దునిమె 5 భూవతనూజల నాతం జేల యుం 

చెనొ చెజువెట్టి యవ్విధము 1 శ్రీహరి శౌర్యము నాకుం బెల్పుమా. ౧ 617 

వరముని యిట్లువ ల్కె._ నృవోవర్వ్యుని వ్రృశ్నముం జాల మెచ్చుచు౯ 

నరకసురారి ముకా జలధిగనాభుని ఛత్రముం చా హరించె ని 

రరపతి తల్గియా నదితి 4 రత్న వినిరి తకుండ లంబులం 

ద్వరవడి బప్మీయ ₹కొనియెం $ దర్పమునం దన కీడుగ బ్రమిన్ , ౧౪ * 618 

అమరుల వర్వతమనం దగిన మణిత్షైభ, ఫ్రద్యరంబు$నం గ్ లస్థానం 

బమరులు చూడంగం గొనిచనంగ మసువుం డావా_ర్తలెల్లం 4 గడు దుకిఖమునన్, 

ధరణికి వచ్చి ద్వారకను + దా మనుజాకృతిం డాప్బియున్న శీ 

హరికిని విన్న వించె నవు 1 జాపరమేళశుడయ సత్యభామమం 

దిరమున నుండ్కా వృత్రవారు $ దీనతంబావంగ నెంచి పూర్వమే 

ధరణికి నీయనుజ్ఞ (౬ గొని $ త్వ _తృనయుక్ నరకు౯ వధించెదన్. ౨ 620 

. అని వరమిచ్చియుంట నపు $ డాత్మను దానిం దలంచి సత్వభా 

మను హీతిభాగజాతగ సోమ _స్పవిధంబుల నొప్పియుంట లో 

' * ననువుగ నిశ్చయించి యిలయంగనతో గరుడాధిరూఢుం డై 
దనుజునిం జంవంబోయె; మధు+దానవసూదనుం డెంతొ పూనికన్ . ౨౪4 621 

. సత్యభామా వాంఛ 4 సక్షలవిభంబులం గీర్చ 'నమ్హది నెంచి $ తెబివమిన్న 

తనవెంటరాం దలం1వను సమ్మతించి | హ్రాన్టోతిషంబను నగ$రో_త్రమంబు 

గిరివరదుర్లమై + పరులకు భేడింప నలవిగాకుండుట $ నాసుషు 

సె నెక్కిపోయెను; $ బర్వతదుర్షము నే స్త్రదుర్ష్మముమజి $ సలిలదుర్ద 
షూ 

ఆ. మగ్ని వాయుదుర్గ్శమయి. య భేద్యంబు నై వెలయుచుండెం జాల $ భీతిదమ్ము 

ఛాం-భాగంార్త0 
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లతిదృఢములునై న + యమురదానన్ర పాళతతులు చుట్టు $ పరంగియుండె, 3. 

శా, దానిం గాంచి గదావ్రవోరముల నాథా తీ ధరాళ౯ా రజం 

em 

బౌనట్టుల్ ;. ఘనళస్త్రదుర్షముల బాకణాళిం ర్ యోగించియే 

వానింద్రుంచు సుదర్శనాయుధము చె $ వైశ్వానర వ్యావృతిం 

గానంగాంబడు దుర్తముక్ జవమున౯ 4 ఖండించె నేర్పొవ్పంగన్. ౮ 628 

అరిభయదంబుగా నమురు $ నాజలదుర్లము వాయుదుర్లముకా 

బొరించొరిం (దూంచెం జక్కమున 4 భూరితరానీని భీమభంగులౌా 

మురదను జేంద్రపాళముల $4 ముత్తునియల్గ నొనర్చి; నంత భీ 
కరతరపాంచ జన్యము ఖ+కల్పిత శబ్దము లె నోశలగన్. ౮] 624 

. ద్వారక వాటనిరో ఛార్థనిర్మిత లో వోదియం త్ర,ంబులు మూర్ష్మంబు లయ్యె. వీర 

మానసంబులు వృక్క_లయ్యె, అంత శ్రీకృష్ణుండు గదా వ్ర వోరంబుల. బా కార 
(UU 

మును జూార్గ ంబుగావించె నప్పుడు ౫ 625 

. ప్కళేయమునందుC వైవయిని $ బర్వెడు నాయళనిప్రఘోవషముక్ 

బలె భయదంబుగాం జెన్చలం 1 బర్విన కృష్ణుని పాంచజన్యని 
స్తులనినదంబుచే నిదురశసొక్కి.న యామురదానవుండు భీ 
తిలి వడి లేచె వాయ కడులదీ వ్రపర్మాకృమశాలి దుష్టు(డున్ ఓ ౮20 

పంచశిరస్కు_ండు నై తగుం జంచలమగి నీటియంచె ? ళయనించును; వాం 
ఉంచి రిప్రళంఖరవ మిదొుదంచితముగం బ ర్వెడునని $ యాత్మ 6 దలంచుచున్, ౬ 

. జలములనుండి లేచి లయకశస ప్రవహాయానలు లట్టు లెంతయు౯ 
చిలుయగుచు దుర్నిరితుణుండు $ ఫీతికరాకృతియా చుం గేల న 
ర్రిలడు త్రిశూల మొప్ప శుచిదిధితులకా భయదంబులౌ ముఖం 

బుల నయిదింట లోకముల 4 మూండిటి మ్రింగ నెంచు చాడ్నునన్. ౬౪625 

గరుడునిమోంది కేగుభుజగగంబువలె౯ా హరివై కిం బూన్కిమెం 
బరుగిడా నంత కూలమును 1 బల్వీడిం ది, ప్పీ సువర్షువై నిని 

. టో వలే గ ర్భరబలయు క్రి వైచి తన$వ కము అదును గంద రాకృతి౯ 
వరుసం గనంబడంగ బవాఛంగుల నాచ్చెను; దన్హవోధ్వనుల్. eu 629 

ధరణి నాకాశదిగ క్షతుల నంతరము బవోండకటాహంబు $ నావరించి 
భయదంబుగాం దోంచె; $ వాయ గరుత్తంతుం జంవవై చిన యట్టిగశాతశూల 
మును గృష్షుం డటం గనురగొని శెండు తూవులం దోడనె వై చి ముశత్తునియలు 
చెండి తన్గుఖముల 1 నిండ బాణంబుల గాడ'నేనిను; వాండు 1 కనలి గదను[గను 

. విసరివై చెం గృష్ణు $ దెస నంత హరి తన్క వై! వచ్చుచున్న $ భయదగదను 
దనదుగదను వైచి $ తళ్భ ణమే 'వేయ్యితునుక లై పడంగ $ నొనరివెం గ్రుధ, ౯౪ 
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చ. కరములుసాంచి మార్కొనంగం 1 గృక్కు_నం బైంబడవచ్చుచుండు నా 

మురసురవై ర పంచశిరకముల్ భయదాక్ళతి నొప్పుచ,కృము౯ 
హరి యవు డంహ ద్రుంచె నొకశయాటగ దేవత శెల్ల .మెచ్చి సుం 
దరతరకల్పభూజ సుమాదామముల౯ గురియించుచుండంగన్. ౧౦ 681 

క, వినికృ _త్పశీర్షండై యిం,ద్రుని తేజబోరూవ మగుచుం 4 దోంచెడు వజ,ం 
బున శిఖరంబులు తెగంబడు ఘనభూధరమట్టు లసుని$కాయము పాయన్, ౧౦౪ 

క. సలిలంబులయందుం బడ ఖలదానవు నాత్మజులు ని కామబలాఢ్వుల్ 

కలంగినమదులం బితృమృత్కి కలఘురుప౯్ మించి యేడ్డు $ రతిదుకఖతు లై. ౧౧ 

వ. కామ్రుం డంతరితుండు శ్రోవణుండు విభావసుండు వసువు నభస్వంతుం, డరు 

ణుండు ననువారు పగడీర్పుకోరికల నర కాసురుండు ప్రోత్సహింవం వీథనామక 

నసేనాధివతిం బురస్క_రించుకొొని యుద్ధమునకు వచ్చి యంత. ౧౨ 632 

చ. హరిపయి సాయ+కాళి గద $ లట్లనివుత్రిక లుగృశ కు ల 
వ్యరుసనె యస్టిళూలములు $ బల్విడి వై చిరి తీ వ్రకోపులై. 
గురుతరవీర్యుండా పారియుం $ గోవులి చూచుచునుండ విస్ఫుర 

చృరములు వైచి చూర్భముగ 1 క్షైస్థలివై బడంజేనె లిలగన్. ౧౩ 638 

ఉ. అంతట మాన శే_డెఐ ము$రారియుం వీతుడు లోనుగాంగ దు 
శ్రాంతుల దాన వెళ్వరులం $ దార్కొని శీర్ష భుబో రుపాదముల్ 

వింతగ ద్రుంచి సంయమనిగవీటికిం బంచెను; భూసుతుండు కా 

లాంతేకుంబోలి రోషమున $ నాత్మ చమాపతు లారణావనిన్. ౧౪ ' 684 

మ్, దనుజార్యు గ శ రాళ యబ్ర్రుంగుటకుం జిక త్తంబూని యంతకా గ్రుభం 

గొని 'యోర్వంగనుజాల కబ్టిజములై. $ క్రూరంబులై సంతేతం 

బును దానోదకముల్ (పసృవావహాముల యొవ్వుంబూని పాణంగం బొ 

ల్పినయేనుంగులంగనాడి సంగరము దాం $ జేయంగ వచ్చెం ద్వరన్. '౧౫ 6835 

చ, ఖరకరుముండలంబువయిం 1 గృమ్లు తటిద్ర సతతీయుతా్ర మ 

ట్రరుదుగ వై నతేయువయి $ నంగనంనాడి చెలంగుచున్న శ్రీ 
హరింగని వే శతఘ్నీయను 1 నాఖ్య వెలింగాడు శ_క్తివై చె న 

_తృరుణమునందె యోధు లొగి $ దారుణబాణముఖాయుధంబులన్ . ౧౫4 

మ. హరి నొప్పించిరి; నిర్ణరారి ఘననై +న్వవ్రాతీముక్ గాంచి క 

ల! రురష త్రా,న్విత శాత సాయక గణంబుకా వైచి తద్చాహువుల్ 

ధీరముల్ పాదము లూరునుల్ గళములు౯ 4 ఛిన్నంబులై యుర్విపై( 

దొరలం జేనె మదాంధసీంధుర హయ స్తోమంబుం ద్రుంచెం వడిన్. ౧౬ 687 

మ. ఎవి యోధ(ప్రహితంబులౌ శరము, 'లేశ్రయేయస్త్రముల్ పర్వు నా 
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యవి యెల్లం దనతి వ్ర సాయక సమూహస్పర్శత౯ మూడు గా 

భువివైం డ్రె జె ళ్తంగంచే జన శ్రీహరియు నేర్చు౯ మెచ్చ బేవాళు, లా 

హవమందులొ వినతాసుతుండు పృబలుం 9 డై జ వీంవునకా భ కిచన్. ౧౭ 6838 

చ. వనజదళాము మోయుచు న$వార్యఒ కాన్వితపత, చాలనం 

బున గజబృందముకా యముని 4 పాంతకుం బుచ్చుచు నంతయోక వ 

. తనఖరతుండసంహతులం $ గంధిజ నాగముల౯ హరించే నం . 

త నతనిళ క్రి కోర్వక పోతంగనుచు౯ా హతశిష్ట నాగముల్, ౧౮ 689 

చ.. ప్రరవరముం జొరంగం జనం? బూనెసు, భూసుకుం దొ గాంచే మహ 

_త్తర రణకాతుకంబున మృ$థంబున నిల్చు ప పరుండి. ల్ 

గరుడుని" చం గలంహంబడి $ క టన బాతెదు నాతి సై సై నము 

గ్నహరిదగు ని 9 మంబు. గని యా చ వా 'మెంతయాః దన్ను ముంవంగన్ . ౧౯ 

చ. . కతమఖి ముస్ను నొంచిన వళ ప్పీసిగాంచిన శక్రం మహో 

ద్గతుని సుపర్టు నొంచె; నినతొసు తుం డించుక చూలండయ్యుం ద 

ద్ధతులకుం బూలమాలంగొని $ దంతని గొట్టిన యట్టులయ్యునా 

జేతనము; నిష్ఫృలొద్యముండు $ తు సుతుం డ_త్తట్ నాగ వాంబునన్. ౨౦ bal 

మ. వినతానందనుం డించుకేం గదలేే 1 విత్రాసముం గాంచకుం 

డిన చందంబు నెటీంగి కూలమున నానస్ఈో లేజపత్రైామయు న్ నొం 

పను గై నందెను దానివై చుటకుం బూశర్వం చేవ ముకుందుండు భూ 

. , తనయు౯ ఫఘోరనిశాత నేముల దురంతం వైన చక్రం ంబునన్, ౨౧ 642 

'ఆ. చంపనెంచి వాని $ సాహస క్రియలను మనమున స్మరించి $ మఘువు నుడుల 

మరల సంస్క రించి4మ తగషస్టుడా, నతని "గాంచి తత్పేకయత్న ముంచి. ౨౧ 

చ. నిరుపమశి_క్రిం జ క్కెమును $ నంగ "పలుంగలభంయపయుద*ని స 

. త్వరముగ వైచి కుండ లవి? భాసుర మె నుకుటోజ్ఞ నలంబునా 

సరకు శిరంబుం ద్రుంచ నది $ నైజరుచుల్ దగ భూస్థలస్థ మై 
వరరుచులం గనండగియె; $ వానివధంబును గాంచి సే నైనికుల్. ౨౧౪౮|| 644 

క. వెతగని పరువిడం బోచ్చిరి, వతిసురమోానులు సు రాఖి $ సిద్ధులు గంథ 

ర్వతతులు సాధురవంబుల్క, జతనమునకా నింపి రెల్లు 1 శాభ "గములనే, ౨౨ 

క. హరివై సుమవర్ష ములం, బరమామోదంబుమోణి 1 భవ్యనుతులతో 

సరసాలాపమ్ములతోం బరయగంగాం జేసీ రంతం $ ద్వరపడి పెతడన్,. ౨౨ 646 

చ. ధరణియు మై జరూవమున $ చానవవైరిని జూడవచ్చి యా 
నరకుండు బలి, కొనిన $ నాకవమాతధరించుచున్న సుం 

ee దరమణి"హీమకుండలవ$తంసయుగంబు? డరంగిణీశ్ష"రే 
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శషరుని సితాతప త్రమును $ భాసురమైతేగు వై జయంతినిన్ . ౨౩ 647 

చ. కనకమహీధరాంళమయి 1 కన్నడు మందరళ్ళుంగ మంచు నొ 

ప్పిన మణివర్యము౯ హరికిం 4 బ్రతి నొసంగెను, భ_క్తిభావన౯ా 
మనము చెలంగంగా నమరళమండల ఫపూజితు విశ్ళనాథుః గృ 

ప్లుని గనుచు౯ ద్రైణామ మిడి + చొక్కు_చు నంజలిపట్టి యీవిధిన్. ౨6 645 

అరి భూ చేవి శీశృష్లుని నుతించుట. థణూ-- 

వు. సురసంఘొశ (ర! నీదుపాదములకు౯ా 1 జోహారులం గూర్చు నే 

'' 'వరమాత్తా! దరచకృముల్ గదయుం చాల్బం బ్రీతి నీజాలు భా 

స్వరహ_స్తంబులు నాల్లుగల్లు దివిజస్వామోా! నమస్కార మో 

శ్వర! భక్రాళయతుల్యరూపముల చే $ వర్తించు వి శ్వేళ్వరా! ౨౫ 649 

చ, నతు లొనరింతుం బంకరుహానాభ! మనోహారపద, మాలికా 

వితతిధరా! నమస్సు లివె 9 విస్ఫుటపంకజనేత్ర! వందన 

వతతు లొనర్హుం బంకరుహాపాద! నమస్కృతు లివ్వె సర్వమం 

దతిశయళ క్రి నుండువరీమాత్తే! గృహింపుము వందనంబులన్ . ౨౬ 650 

eur . భగవంతుండవు మజి $ వాసుదేవుండన్ర కార్యమునకు ముం చెకలిగియుండు 

వాడవు నీ కివెశ వందనములు, జగ త్కారణమునకున్ను + గారణుండ వు 

_వూర్మబోధుండవు 1 పుట్టుకయే లేక జగములకెల్లను 1 జనకుండవయి 

బ్రహాంబవై వేదవర్ష నాతీతళ_క్ష్యతిళయంబున నొప్పి $ యఖిలలోక 

_ లే, రయణాదృతిగల్లి హారంబ వగుచు 
నలరు నీకు నమస్కార 4 మాచరింతు 

మోపరాత్ప్సర! వర మేళ! 1 యోముకుంద! 

సర్వభూతాత్మ శా! నమస్కార మభవ. ౨౮ 651 

చ. మరల సృజింపనౌ ననెడీమాట మనంబునం దోంచినంత నీ 

ర్భరగురుత ద్ర బోగుణ విశరాజితమూ _ర్థివిగాం జెలంగి సం 

హరణము చేయంగాం దమసు$నట్టులె తాలిచి సత్తే ముల మనో 

హర కరుణాతిరేకమున + నట్టులె కావంగం చాలు వోవ్రభూ!. ౨౮౪ 652 

క, నీవు గుణాసంవృతుండ వె, భావింపంగ నట్టులయ్యు 4 వాని గొనుదు వ 

ర్యైవరుసల నవి నిన్నుక్, 'వేవ మెయి నదేమియేని $ చేయంగలవొకో?. ౨౯ 

క. కాలప్రథాన పూరుషు, లోలి విభూ! నీవ యగుచు $ నురుశ_క్తిలస 

ల్ల లల్ వానికి? బరుండవ, మై లలిం జెలువారుచుందు $ వజ్దదళామో!. ౨౯ 654 

నీ చేను నావవవోవమూనులు. 'దేజస్సు న శ్ బు దన్నాతే, $ లమరవరులు .. 

వమునము నింద్రియములు $ మణీ యహంకారవమహ_త్త_త్త్యములునుజ రాచ రాత్మే 



898 శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము [౪. 

కప్రపంచము శక్తి 5 కలితుండ వద్వితియుండవగు నీయందుగనొవ్చీయున్న 
దను మాట భ్రమను మగు$నానరకునివు త్రుం డగుభ గదత్తుం డీీయర్భకుండు 

తే. భీతుండై నీదు నం ఘ్యంబుజాత యుగము 
శరణుచొచ్చిన వాం డిడె 5 సాధుభ క్ల 
జనమపహాో _ర్రిహరా! వీని + ననువమాన 
కరుణం గాపాడుమా నీవె 4 కాదె దిక్కు_?. 30౪ 6505 

క. సకలవిధ కల్మషహరణ, మకృ త్రిమము నైననీదు * వాస్తాబ్ద మృ 
ర్భకుండగు వీనిశిరంబున, సకలేళ! యునుపవయ్య! 1 జానుగం ద్రోవన్. 3౧656 

మ. అని స్రార్భించుచు భ_క్తి నమ్రముఖయై $ యాభూమి వేదో క్షు కుల 
వినుతులో చేయంగనే వరాత్చరం డనక౯ోవిఖ్యాత్ గన్నట్టి శ్రీ, క్ 
వనజాయుం డభయం బొసంగి యతనిం $ బాలించి సంపక్సమృ 

ద్ధిని జెల్వా రెడు నామహీసుతునిడా $ ధిప్ట్రంబు. బొచ్చాం దమిన్. 3౨ 657 

విర్ర వదాజు వేలరాజకన్యల శీవారి వరి గృహించుట. be 

మ. ధరణిపాలకుల౯ జయించి బలీమిం $ దా భూతనూజుండు భీ 

కరదర్పంబునం 'దెచ్చియుంచిన ధ రాశకాం తాత్మ జాతామవ్ర జం 

బరుదానట్లు పదాలు 'వెలుగను దుఖఖాశ్రాంతేమై యడంగాం 

బరికించెకా హారి; యంతం గన్యకలు డేకనస్వామి (శ్రకృష్ణునిన్. 53 658 

మ. తమ భాగ్యాతిశయమ్లుచే నచటికిం 4 దా వచ్చె నంచెంచి యా 
ప్రమదల్ మోహిత లై యభీష్టవరుండే ) ప్రాప్సించె నం చాత్మలకా 
షోమతల్ = వైళొనలా వరించి 'మజీయుక 7 మారుండు నానొప్పు నీ 
కమలాముండె విభుండు మాకు ని్రజౌతగా కంచు థ్యానించుచున్ . 3౫4 659 

క. మాయీ కోర్కిని వ్యర్థము, చేయక నిద్ధించునట్లు 4 చి_త్తమునం'దే 
యాయ జూడు తలంచుంా కన్తి యాయతివలు పలుపేట $ నాకృష్ణువయిన్. 3౫ 

క. సంతసమునం దమచి_త్తము, లెంతయు నాస_క్టిగనంగ 4 నెలమి నిలిపి, ఈశా 
వంతయు6 గాలముపుచ్చక, యింతుల యాశయము నాత్మ నెజీలిన హరియున్, 

శ, న్నానంబున దివ్యాంబర, దానంబున నాదరించి $ తరుణుల వారికా 
దానవసూదనుం డ_త్తణ, మానవయానముల' నెక్కు_4మాడ్కి_౦ జేనెన్. 3౬ 

క ద్యారవతిం 'జేర్చుడు. మ, సారసనెత్ర ల నటంచుం $ జక్క. బెలిపి య 
వ్యారలతోడనె స్వందన, వారము కోశ వ్రజంబుం $ బంపెం గడశన్. 3౬ 

క. ఐరావతకులభవములు, సారాంగము లున్న తములు సాధువులు చతు. 
స్సా సరతేరదంతములు నగు.వారణములః బంసె హారియంీ దాషరక శిలమిన్. 

ణే; అవ్వి. యటువదినాలురై $ యళమునం దగి 



౫౯] దశమస్క_౦ధము, 899 

యుండౌ; నంతట శ్రీకృష్ణుం $ దడువిదంగనాడి 

యిందు మందిరమున శీగి 4 యెలమి నదితి 

కెనరా గుండ లముల, రత్నే $విసరరుచుల. 3౭4. G64 

. హూరిహయుండుం బులో మజయు నచ్యుతునిం దమి సత్యభామను! 

బరవు సవర్యలం దనిపి శభ వ్యతమోక్తుల గారవించి; రా 

హారియును సత్యభామ తను 1 నత్తజీనిం బురికొల్పం గల్పభూ 

మిరుహూముం బారిజాత మనమిం చెడు కిర్తినిగన్న దానినిన్. 3౮6 (105 

. వికలీంచి గరుడువయి నుంచి కడుం గ్యోభంబు మాటు 9 జిప్లుముఖులు మా 

రుకొని యనినేయ వారల, నొక తణమున ల్సి పురికి $ నొప్పుగం జేర్చెన్. 

. తన ప్రియురాలి మందిరవ[తంసమునం దగునిష్ము_టంబునకా 
జనుల పాగ దృలొవ్చనటు $ స్థాపన చెనెను పషట్పదంబు లా 

_ యనువమపారిజాత కుసుమాసవగంధమునందు6 గబ్ల్టునా 

లొ 

సను వెనువెంట వచ్చె నదె) చాలవిచిత్రము గాంగం దోంచెడున్, రం 667 

. తొలుత మహం దుః డెంతయును 4 భూ_ర్హతమాని కిరీటకోటులా 

జలరువానేత్రు, పాదజలళశజంబులు సోయం యు క్కి వేడి త 

తృలముగC గల్పపాదపముం 4 జాం గొని యాహరితోడ నవ్వలక 

గలహ మొనర్చి యోడ్; వగర గ్ర, మణి వేడి మవాధ్యుండైై తగన్. ఈం 668 

. అక్క_టకట! నిర్జశ రాధిపునకుం గల్లు, నయ్యహంకృతియును 1 నాఢ్యుతయును 

బలుకవలెనె చారిశకసరమాజ్ఞ తను నినీ, యనంగ వలయులాూాచె $ యరనీ చూచి. 

అరి రాజకన్యలం బదాజువేల శ్రీహరి వెండ్లియాడుట. 9తా- 

. అంతట నవ్యయుండు పరమాత్మ శుభతుణమందు నొక్కటం 
గాంతల భూమినూనుని యీగారమునుండి విము_క్షి గాంచంగా 

నెంతయు ళ్రించేసి తనళయే_డ్రెజమిఅ గ్రహించి తెచ్చి ౫ | 
వోంతరరాజి నుంచిన మవోరుచిరాంగము లొప్పువారలన్, రణం _ 670 

. వరుసగం గాక యొక్క-_తేటీ $ వారలసంఖ్య యచడెంత" యంతకుకా 

సరియగునట్లు రూవములం 4 జక్క. నమర్చియె వారివారి మం 
దిరములం ెండ్హియా డెను; సుశధిజనసంతతికే నెటుంగంగాం 

దరములుగాని కృత్యములం 4 దా నొనరించు మవాత్తుం డదత్తజీన్. “౨ 6/1 

. స్వానందవరివూర్ణుగేడై యించుకంతయు నొకగేవామునకు వేజొక్కోవా 
మునకు నేవిభమున( $ బోల నాలోచింప భేదమేలేనియా $ యాదయితేల 

మందిరంబులయందు + మానవతులంగూడి యెడంబాటు లేకయి $ వుడమింగల్లు 

సాథాధణగృహాస్థు 1 చందమున౯ 'గృహస్థోచితకర్మమను  లొప్పుమిణ 



400 శ్రీ తాండవకృన్ణభాగవతము (అ. 

ఆ. నాచరించుచుండి $ యాసుందరులతోడం దాం జరించుచుంజెం $ దగినయట్లు; 
బ్రహూముఖ్యు లెల్లం 4 బరికించి యెవ్వని, పదముం చెలియ లేరొ 4 వరము నతని, 

క. వతిగాం బడసి తమూవళతి, సుత లాజవరాండ్రు, వరుస + సొంపారుచు ను 

న్నతిగను ననురాగమ్లున, స్మితములం దగుభూపు లొక్క్ళ చెలువము గులుకన్ : 

oir . నవసంగమ ఫలంబు 1 లవునర్శ భావణములును వీ వ్రి డా భేదములు తగంగం 

బ్రమద మంతంతకుం 1 బరిఢవిల్లుచునుండ నతని 1 నేవించి రాశయతివలకును 

చొసీశతంబులు $ తగియుందు రై నం బ్రూణోళరునకు సద్భ_క్తివిాలు 

"ెదురేగి వీళంబు నలమమాటయగ నిచ్చి పదములు గడుగుచుం 1 బచ్చకప్పు 

తే. రమునుగూర్చిన తాంబూలేోము ముద మలర 
నొసగి బడలిక లుడుగంగ శ విసరి గంద 

ములను బూయుచు సుమవోరోములను వైచి 

నెటి కురులు దువ్వి నెజ్జలు $ వజిచి మణీయు. ౮౮4 674 

క. జలకము లార్పుచు మజీయును, వలయు నుపాయనము లొసంగి$నై భ వమునం జి 

ప్పిలుచున్న ప్రీతీమెయి నా జలజాతులు నేవలెల్ల $ నల్పిరి విధిగన్, ౮౪౫ 675 
ఇశ్రా 

అణువదియవయ థ్యాయ ము, 

-*ప్రు(్రి రుకిణితోం గృన్లుడు సరనములాడుట. థితా-- 

మ. ఒకనాం జాదృతి స(ీయతల్పమునయం $ వొప్పారం గూర్పున్న యా 
సకలాజాండగురుం బతికా గరసనో?జ (పోల్లసచ్చామరం 
బకలంక వ ప్ర మదంబునం గొనుచు నొయ్యోరంబుగా వీచుచుక 

సకియల్ 1 నేవకుం దోడ్చడం గొలిచె శాన వో _కృమారగ్దంబునకొ, ౧ 676 

చ. తనయొనరించినట్టి దగుూధర్శమయో_త్తమనేతు వేతతిం 
గనక చెలంగునట్టు తమిం? * గావల నయ్యదువంశమందు స సం 
జననము గాంచి  లోకగణగసర్లను సుఖస్థితినాళ హాతునై. 
ఘను. డజుందై న యీాళ రయ] ని మతొక్క_ండ కృృష్ణుం “డారయకొ. ౨677 

నీ అంతర ర్లృహంబునీయం జాణిము క్తెంఫృసరులు వ్రే లాడంగ క నిరవమాన 
ముగ నొక్కెడ వితానము చెజంగుచుం డ్కసన్ల "సమయ. దీవముల్ శమహితమంగ 
భాకరములుగాంయగ 4 నలరారుచుండెను; బరిమళేవిసకై కథభార మూను 
మల్లి కాకుసుమదా+మములుం చాలాగురుధూపముల్ తగియుంజెం + దోయజూరి 

తే, విశోదకాంతులు జాలాలి$వివర మార్హ,ములం బ్ర బ వేశించి యా చోట $4 లలితరితి 
_నెలయుఛుండా నుచ్య్యానమం $ దలరుపారి,జాతేనన'వాసనలు వింఛ$రీతిం బె, 



ల 

74 

75 

76 

577 

౬౦.] దశ మస్క_ ౦ధము. 401, 

క 

క, 

cin 

మకరందసమాస్యాదన, విఇచహృద స్టాతమ _త్తృృభృ్ళంగంబుల వా 

వకటధ్వను లొక్క_ మొగి౯, సకలస్థలములను నిండి  సంతస మొసరా౯. ౫ 

టీరమ్యల నురుగువలె౯, జారుతర శ్వేతవర్ల సంకలిత మనో 
వోరివసనాభిరంజిత, మై రమ్యం బు_త్తమంబునౌ పాన్సుపయి౯. ౫౪ 679 

జగదీశ్వరుండు హరి సుఖముగం గూర్చుండంగ భీష్య్రభూవతనయయు౯ా 
మగనికా నేవిందంగ మెల్ల వచ్చె సఖియుతికా వలాసముమిజన్. ౬ 630 

. తేన చెలిక_క్లై యో రు కరకతామరనసంబునం దాప్పీయున్న ర 

త్న నికరభూషి తామలకళనత్క_న కాంచితదండ చామరం 

బును గ్ర హీయించి వీచుచు పోభుం బ్రైమదంబున గొల్చుచుండా; నె 

మృనమునం బూరుపో_త్తము(డు + మాటికిమాటికి మెచ్చుచుండంగన్. ౭ 60] 

మణినూపురంబులు 1 మంజులధ్వనినేయ నంగుళీయకవలోయములు చామ 
రమును ముంజేత విశరాజిల్లుచుండంగ6 బయ్యెద చాటున 4 బరమగూథ 

ముగ నొవ్వువ టుకుచోముల. కుంకుమువుంబూంత ర_క్టిమ వ్యాపింప $ రమ్యునవ్య 

వోర కాంతులు మెజోయంగ సత్కటితటిపయిం చాల్సియున్న టి + పరమమూల్య 

. కాంచికయు నొంపుగుల్కంగం 4 గాంచనాంబ 

రుని సమీపంబున౯ా నిల్పి *+ యనువమాన 

విలసనంబున నొప్పి యో వ్వాలందిమిన్న 

నేవ చేయుచునుండె సీద్భావ మలర. ౮ 689 

. తన యవతారజాలములం + దా విడనాడక పత్నియాచు నొ 

 'వ్చీనసతి మానుషాకృతిని $ బెంవెసలానెడు పద్డలీలచేం 

ఖా 

దనధరియించు రూపముల + దా ననురూవసురూవముల్ ధరిం . 

చు నెలతమిన్న రుక్ష్మి ణని $ జూచి సరోరువాన్నేత్రు తు డాద్భతిన్, 688 

. భాలమునందు ముంగురులు $ వర్షం సన న ణికుండల ప్రభా 

జాలము దిక్కులక్ వెలయం $ జోరుమణీపదకంబు కంఠమం 
దోలిం జెలంగ వక్ర్కమున $ నొప్పుస్ని తామృత థారలొందు నా 

శీ) లలనామణిం గనుచు $ శ్రీ హారి ప్రే తి వచించె నవ్వుచున్. | ౯ = 654 

టరాజపు త్రి తి! మును నినుం / జాడతవంటై న రరూపోసంపద బలము౯ 

చౌరుషమి దిగధిపాలక, సారైళ ర్యంబు గలుగు, $ జనవతులు మిన్, ౯ 685 

కోరిరి గద? వారలు స స్కు శి నీ రంజితు లాథ్యు లందు $ భశంపాలాదుల్ 

భరారమణింద్రు, దులు గది? యన ;వ్వారలు నిను. 'బెండ్డియాడుశవాంఛలు వెలయన్. 

స్త రమదము పొంగయగా వచ్చిరిగా దే? మజీయు నీదు జ్యెష్ట్రష్కియ సో, 

దరండగు రుక్షియుం దం డ్రియు, ధరణీశుల కీయ మదిని శ దలంచిరి కాచే ౧oy 
ఛాం-భాగా ళీ! 
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చ. సములగువారి భూమిపతిగస_త్తములకా విడనాడి వారితో 

సములముగాని మమ్ము. దమి 4 సంధిలంగా వరియించి తేలొకో? 

వమదలయందు మేటివయి 1 భాసిలుస్తుభ్రు, ! నిరంతరంబు భూ 
రమణులకు౯- భయంపడుచు $ రత్ననిధి౯ శరణంబు వేండుచున్. ౧౧4 688 

ఉ. అంచె వనించువారము బశ+లాఢ్వ్యులు గాం దగియున్న యాజరా 

నందనముఖ్యు లై న నరళనాథులతోం బగంగొన్న వారమో 

సుందరి! చాలకాలముగ $ మ ణివరాసనముం ద్యజించి రా 
'జ్యేందిర వానినట్లు చరిీయింతుము వేళొకకారణంబునన్. ౧౨ 6839 

న్నీ వవిధంబున నీకు 4 నీడుజోడుంగాని మమ్ము గృహించితి $ సమ్మదమున 
నేటికో; మావగరోనెల్ల యాచారముల్ శెలిమంగలుడ వెన్టోధీయుతులకు 
మావ _ర్లనములు సోమ _స్తలోకములందుం గలయట్టి వే కాను లలనలకును 
బరతం త్తు లమె యగుీవరిపాటియే లేదు స సు; వ్యిట్టియావూరుశషులను జెట్ట 

లే వట్టి మామార్లమును ద్రొక్కు4వనితేలకును 

సుభ్రు! తజచుగ వెతలు స్ట జుమ్ము; మేము 

తలం నికి ష్కించనులము సాతంబు వ్రీయము 

మాకు నిష్కించనులగు సమతుల వైన. ౧౩౪ 600 

వు. తనుమథ్యా ! తలపోయంగాం దజఅచుగా + ద ద వ్యాధిఫుల్ మమ్ము నా 
త్త ను నేవిందంగ నెంచ, రన్వ్యయము నశర్థంబుకో సురూవంబు నా 
క్యనియం దెక్కుండుగాక యిర్వురకు నోక్క_ం చెన్నం దుల్యంబు గాం 
గనువట్టు౯ థర వార లిర్వుర క సోఖ్యంబొవ్వు నుదాగవామున్ . ౧౮౪ ౮౮] 

తే ఉ త్రమాభములగు వారి $ కొవ్చ వివ్వి 
యొచ్చటను సత్యమివిధి; $ నెలుంగ కీవు 
దూర మాత్మ విచారింవ + కోరమణిరొ! 
మమ్ము వరియించితివి భూషమాన్యుల మని, ౧౫౪ 692 

క్ష అతివా ! గంణహీనుల మై, శీతి నుందుము గాన దృవ్యి 9 సిద్ధితగని ని 
"  క్రతతియె గుణవంతుల మని, వితథ్యముగ సన్ను తించు 1 వివిధవిధములన్. 
క. అదివిని నిజమును నూహాను, ముదితా! వరియించితివి మోము౯' శాంతి మెలుంకా 

మడి నెన్ని యింక నై నను, సదమలగుణశాలిగమైన స్ట మె సతిపు ల్రే తులా ౧౬ 694 

లే “అన్బష్టవర్మ నాం పుంసా నులోకపథమియుహోక్” ఆని మూలము. 2 “యయోరాక్త్మ 
నమంవి త్తం జశ్టెశ్వర్యాకృతిర్భవకి వయోర్వివావో మెరీ చ నో క్రమాధమయోః క్వచిత్” అని 
మూలము, ' 8 “వై దళ్ళే గ్రీరదవిజ్ఞాయ త్వయా దీర్ధ సమితుయా, వృతావయం గురై రీనా భిత్వుఖ్సి 
ఛ్నమిశామథా” అని మూలము, 

ను 

సే 



౬౦.) దశ మస్క ౦0 ధ ము, 408 

క. వరియింపు మెట్టివానిం, గరవీడనవిధి గ్రృహింపం 4 గా నిహమందుం . 
బరమందు వీదూ కామిత, పరంపరలు నిశ్చాయముగం $ బండునొ వానిన్.౧౭ 695 

శా. వామోరూ! యటులేని నన్ను నిటకు౯ 4 బావోబలం బొప్ప్బలా 
భూమిాశుల్ గన నేలశెచ్చితివా కెంోవుంబూని యం చాజెదోః? 
మామాట౯ విను వీర్యగర్వముల నేశమాడ్కి_౯ బరుంగాన కు 
ద్ద మైశ్టర్భమున౯ జెలంగుదురుసూ $ థాత్రీశు లత్యంతమున్. ౧౭4 696 

. వా రెవ రందువో $ వామాతురో! జరాసంధుడు శిశుపాల 1 నాల్వు లట 

రుక్మి యు దంతవ కు ండును లోనుగా౭గలుగు వారలు నన్ను 6 1 గావరమున 
చ్వేషించుచుందు రౌకతీరున నుండున వ్యారి గర్వం బడవంగబూని 
తనుమధ్యమా! శుభశచాయినీ! కుముతుల లేజంబును హరింప $ దినురునేను 

తే. నిన్ను గొనిలెచ్చితిని మజీ 4 యన్ను మిన్న ! 
యరయ మేమన గేహదేకవాదులందు 
నిజ ముదానీనులము కోర్కి శ నెగడ దందు 
సుంతయైనను నము మోఫసుందరాంగి! ౧౯౪ 697 

క. మేమాత్త లాభ ముననే, యామోదము తృప్పిగల్లి $ యన్యవిషయ మం 

దేమాత్ర, మాసవడ ము, ద్రామజ్యోతిస్సువో లె $ దగుదుము సతమున్, ౨౦ 

క. వినుమా క్రియారహితులమై, తనరుచు నుందుము ప్రవూర్మశతకా భావింపం 
గను లలికెవిలాసంబుల, కనుమోదము నొందుచున్న | యట్టి "మదవతుల్. ౨౦ 

ర మముం నోరుటసంగత మే, సమానులముగామి; నంచు 1 సకలేశుండు ఫూ 

ర ర్ల మనస్సు. డింతదనుకక, చె మదామణికి౯్ వచించి 1 పరమార్థముగన్. ౨౦౪ 

స్ట తానే శీ శీకృష్ణునకు౯, మాను మున కింప్రంచెంచుక మానిని ననిసుం 

తన నెడంబాయకుండుదు నేనని గర్వించు రుక్మిణి మదము నడయన్. ౨౧ 701 

శ. తలపోసి మానసంబునం బలికి మజేమియును దాను $ బల్క_కయుండెలా 

లలనారత్నము త్రి తి భువన, పులలోన౯్ వరసల విగభుం డీరీతిన్, ౨౧౪ .702 

మ. శ్రుతవూర్వంబులుగాని య్రియములక్ 5 శో త్ర త్రద్భయం బెంతయు౯ 

వెతనొందం బలుకంగC దాను విని సో హృదబ్దంబు కం 

పత గాంచా బలవించుచు౯ా నుడులం దెశల్ప౯ కక్ళ మేగాని య 

ట్లతిదుకిఖార్ల వమగ్న యయ; నవు డాయశ్లాతీ లోనెన్నుచున్, ౨౨ 708 

నీ, పొంకమ్మ్నులె మంచిశపుట్టువుగ లవియై కోమలములునై న క గోళ్ల రక్ష 
కాంతిమించంగ నొప్పు $క (మృ్రపదంబున నవనిలిఖంచుచు $ నంజనమున 

om 

PTO 

* “ఏతావదుక్త్వా భగవానాశ్యనం వల్లభామివ, . మన్యమాణా మవి'శ్లేషా' కద్దర్షన్న ఉహర 

బుత్” అని మూలము, “తద్దర్పఘార్నో రుక్షిణీదర్నహరఃా అని టీక, 
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ననితంబు లై నట్టి 3 య,శ్రువుల్ చిమ్ధుచుం గంంకువుచర్చ చేం $ గొమరుమిగులు 

వకీోరువాంబుల$ బాగుగ దడువంగ మో మ'ట్రవాంచి య్శబ్బురముందోయం 

తే. జేయుదుకఖము వెల్లునం $ జెప్పంబూను, పలుకు డగ్దుత్తికనురామి 1 నిలిచియుండె 
నేమియుం దోంషమికొ; భరిీయింవరాని, భీతి దుఃఖసోకంబుల?చేతం దూలి. ౨౩ 

చ. అతివమనస్సు మిక్కిలి వ్వ థాకులమై తగంజూరుకంకణ 

వ్రతేతి ధ్వనింప నొప్పుకరీపంకజ విచ్యుతమాచుం జామరం 

బు తగనిభంగి నేలయబడా, 4 భూరితరా ర్రిని బుద్ధి ఖైెర్యవి 

చ్యుతింగన నాతలోదరి మృకదూ _త్హ్సమదివ్వుళ రీరవల్లి యున్, ౨౩౪ 705 

తే. ఆలనీంవక స్త అతితప్పి $ యచటనిల్వ 

క నెటీకురులుకా విరికయంగం బాణం 

బవనహతిం గగాలురంభాత$రువువ లె ధరం 

బడియె; నప్పాటుగని భగశవంతుం డప్పుడు. ౨౮ 706 

మ. పరివోసో కుల పౌఢమకా దెలియ కీప్పాట౯ా వగం గుందునా 
తరుణీరత్న ము ప్రే మబంధన ముగిం 4 దాం గాంచి వాత్సల్య ము 

బ్బరయం చెంతయుం బోత్సహింవం బరికంఫవం బె త౯ా బై కొనక 

హరిపర్యంకము డిగ్టి కోమలములౌ $ వా స్తంబులం జక్క_గన్, ౨౫ 707 

ఉ. వై దలి లేవనెత్తి కచళబంధము. జక్క నమర్చి కోమలం 

బౌ దన కేలుందమ్మి జవోరాలిముఖంబును దువ్రుచు౯ా గటా! 
మోాదమునొంద(జాలు నన।బోండికి శోకముంగబ్రం బల్కీ_తిక౯ా 
గాదన కంచు నెంచుచు వోగం బృవహిం చెడు నశ్రు,థారలన్. Dey 703 

క. కరవద్మంబునం దుడుచుచు, నురోజములం గృమియున్న $ యురుదుఃఖా 

తృరమును దుడుచుచుం దనునే, నిరతని భావించు చొక్క]నిం బరవురుషున్'. 

క. మనమున భావింవని స్కాధ్విని రుక్షి ణం బంకజములం + బెగడుకరములం 

దనివారం గాయగిటం జే,ర్చెను, సాంత్వనముల నెలుంగుక శ్రీహరి యంతన్. ౨౭౪ 
ఉ. మేలములందు సొంపు దగశమించిన భావము జక్క. నారయం 

బాలక భా/ంతినొంది తనీసాషంతము దదూలంగ నట్రచింత ్ర 

వేళ ననర్హురాలయిన 1 భీతమృగాతీ. సతీమతల్లి కళా 
జాలంగ దీనతం గనిన$చానను సద్దతియాటం డా నటన్. ౨౮ 711 

క. కరుణాఢ్యుండను యళమునం బరిపూర్లుండై న కృష్ణకపర మేళ్వారుం డ్ 
_ _త్తరుణమున నూజడించెను, బరమాదృతిమై వచించె 4 భావం బలరన్. ౨౮ 

క. ఓవైదర్భీ! నామై, నేవం గొనంోకు మేను $ నెలుంగుదుం జుమ్లా! 
నీ వరయ మత్ప్సరాయణ, వై వరర్తిల్లుదు వటంచు 1 నాత్మ నిరూఢిన్, ౨౮౪” 
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క. ఐనను నీయాశయముం, గానా వాంఛించి యొట్టోక మోక్తులతోో 

నీనానుడులకు బదు లే, మే నిత్తువా యంచు నర్మమే నిటం గొనుచున్. ౨౯ 
క. వలికితి మజీయుకా వినుమో, పొలయలుకను నీదు నథర$ము వడశుచుండ౯ా 

బలీతంపుం గోవవళతం గ,దలునరుణ కటాతములును $ దై వారంగన్. ౨౯ 

క. నిరుషమస్నుభ్రుకుటి తట్క మరుదుగ నొప్పంగం జూడ 1 నతిసుందరతం 
బరలొడు నీనెమ్రైమును, దరుణ! కనంగోరి నర్మ 4 ధర్మయుతో కుల్. 30 716 

క. ఒకరీతిం బల్కినాండను, జకితమృగాతీ.! య వల్ల + సత్యములని న 

మృకుమా! కలహములను నేమికలదు కుతుకంబు సుఖముశమిోా కనియెదవో? 30 

ఉ. భీతమృ గాయకాతీ. ! విను $ _వ్రేయసితోడను నర్మభాషణ 
వాతము 'లాడుచుం బి యము+వర్షి ల గాలముపుచ్చుకే కచా 
సీ | pu థి 
యేతజినే గృహస్థులకు 1 నింవగులాభము గేహజాలమం 

దాతతసౌఖ్యదం బనుచుశనాత్మం దలంపుము భామినీమణీ! 3౧ 718 

చ, అని భగవంతుం డిట్లు తనునల్ల న నూజుడంగాంచం బల్క_లగా 

విని విరిబోండి యస్టై యవి $ వేడుక కాడినమాట లంచు నె 

మ్లనమున నమ్మి తన్గీదలు4మాధను( డన్న భయంబు మానె రా 

ట్రనయయు నంత శ్రీశుముఖ తామరసంబును వేడ్శ్మయుబ్బంగన్. 3౨4 719 

ఉ. కోమలలజ్జ్ఞ య'ట్టై తనుఠగూడంగ సుందరమందవొసముక్ 
: 'చేవుటు ప్రోత్సహింపం గనోవింతగు న్నేర కటాతే.వీతుణం 

బామెతంసార్చం జూచుచు నీయంబునం బల్క్వె; సరోజనెత్ర ! నీ 

వేమెయిసాటిగాని నను+నేల వరించితివంచుం బూన్మి_మై. 33 720 

*చ. అడిగితి వద్ది సత్య మగు $ నారయ నెవ్వరిశే వచింవ నె 

ప్పుడం తగనట్టి తావకవిభూతికి నేనెటు సాటివత్తు, శ్రీ, 

ఈశుడు వర మేపి శంభుండనోశో భిలు మూర్తుల క్రీథ్వూరుండ వై 

యుడుగని స్వవ,భావమున 1 నొస్పెడు నీకును చే సమాననే! 3360 . 721 

నీ. త్రిగుణస్వభావనై $ తెలియనివారలు పాద నేవయొనర్పం $ బరంగునట్టి 
దానను గద నేను, ౪ ధరణీశులకు మది వెజుచి చొచ్చితిం/ద 1 విషధినంటి; 

వోయురు క్రమ! యగాోధోదధి నిశ్చలుండ వ యాచు నున్ననీ 5 కవనినాథ! 

భయముగబ్దునె భూమి$పాలక తుల్యగుణములకు భ యవడిశనవిధ మొరుల 

కే, కగవడం జేయుదువు సలోలాధిపునకుం . 

గల యగాధత్వముఖగుణ$ములను బోలు 

* “క్వ స్వేమహిమ్న బ్రభిరతోభగవాం స్త్ర్యధీశః క్వావాం గుణ పకృతి రజ్జు గృహీతపాదా”ఆని 

మూలము. “తచ్చథీశః త్రయాణాం బ్రవ్యాదినా నువ్యధీళః.” అని | క్రీధరాచార్యులు. 
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విషయరూవగుణా € కేవిధిని లోను 

గాక వర్పింతు వమలవిశఖ్యాతి వలయ. 35y 722 

క. అనుపమమైతన్య ఘనుం, డన నొప్పుదు వాత్మరూపుఠడను విఖ్యాతిం 

గనినా౭డవు; బలయుతులగు జననాథులతోడ నాకు 4 శత్రుత యనెదో. 3 ర౪ 

క. అదియును సత్యం బే యగు, మదయుతు లై కుల్సితాంగశమండ ల మొప్పం 

గం దగినవారలతోం బగ, కుదురును నిత్యంబు నీకు. $ గువలయనెత్రా! 3౫ 

క్ర, ధరణ శార్ష్హ పదను మముం బరిత్యజించె ననువల్కు- + భావ్యం బె యగు౯ా 

నరవరనసీంవాసన మది, పరికింపంలగ గాథతమము 1 పాటిదె యగుంజూా! 3౫ 720 

క. నీనేవకులే దానిం గ్యనీసముగాం దృణముపోల్కి.నిం గందు రనం 

గా సరసీరహలోచన, నీసంపన్మహిమ నదియు $ నింద్యమకాదే! 3౫ 726 

క, మావ _ర్హనముల కలరూ,పీవిధమని తెటయ'రా దశదెవ్వరి కనుచు౯ా 

నీవన్నమాట సత్యమె, యా విశ్వేశా! భవత్పోచాబ్బ మధువునున్. 3౫4 727 

చ, మనసులు తృప్రినిం గనెడుకమాడ్కి_ని గోలు మహాష్టలే భవ 
జైననముఖంబులం గనంగలేజూల రనంగను దక్కువారిం జే 

రన నిక నేల? లోకమున + గ్రుమ్మరుచుం బశుతుల్యు త్రై న య 

మృనుజులకు౯కా దురూహా మనుకమాట యథార్థముగా దె యారయన్. 3౬ 728 

క, మా నడవడి లోకమునం, గానంబడుదానితోడం 4 గలియ దనుచు నీ 
వోనాథ! యంటివి గజా, యేనరులు నినుక్ భజింతు $ రెంతయుం బూన్మి_న్, 

క. నిను ననువర్హింతురొ యె జనులు తదీయంబులయి యిశసంగిము చేస్ట్రల్" 

గనరాకయుండు నన నీ యనువమచేసష్టితము లెట్టుకలవ్రు లౌకికముల్. 3౬ 760 

. క. వానిం దెలియల్గ నెట్టా, మానిని! నిష్కంచనులము 1 మహీ సు మనునా 

నీనుడి సత్య మె! ప్రాసం, బౌ నది యదడియును "లేమి $ నధనుండపె సుమో! 3౬ 

చ, ఇ్రతరులనుండి వూజల నోహినవిధిం గొను బ్ర హముఖ్య దే 

వతతులు నేమవోత్తునకు శ భ_క్రిభరంబునం బూజ లెన్ని యో 

వితములంజేసీ కొలు రలోవిష్ణుుడపై తగునీకు దృవ్యి మె . 

ట్లితరుల కున్న యట్టుతగు 4 నెన్న నిస్సు పడ 'పట్టులోక దె. 3౬౪4 732 

సీ, నిష్కి_ంచనులె మాకు 1 నెయ్యు రంటవి చేనయదిసూనృతం బియాశశాఢ్యు లనుని 
విజ్ఞవీంగుచు స్వేచ్చకవలయ వ_ర్థించుచు నిం ద్రియ చ యులయి$హీను లైన 

వారు నిన్న ంతే కా; కారుండ వని తెలియంగంజూలరు వూజీకష్ట లై న 
బ్ర వ్లోదిదేవతా $ వరులకుం బబ్రియుండవు వారునీకును బ్రియుశలారయంగ,; 

తే. విత్తముఖములు సమములై 1 వెలయుచుండు 

నెట్టి యిర్వుర క వారికే చెలిమియు 
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చెండ్లియును దగునంటివి 1 వేద వెద్య 

సకలవురుహార్థమయుండవు $ సకలదుండవు. 3౭ ' 788 

క. ఫలరూపుండవై తనరుదు, వలఘుతమానందరూవుం $ డననొప్పుదు వో 

జలజాతు! బుద్ధిమంతులు, ఖలహరణుండ వె న నిన్నుం$ గను వాంఛ మెయికా. 

తే, తమకుంగల సర్వధనముల 4 దాకె వదలు, కొందు రవ్యారితోడ నీశకుం బొసంగు 

నేవ్యనేవక భావతం $ జెలంసచున్న, యజ్టిసంబంధ వోోపరశమాత్మ! సతము. 3౮ 

తే. అంతియేకాని మిథునధ ర్థాదృతిం గన్ని తిరుగుచుకా సుఖదుఃఖసంగదీపి తాకు 

లాత్తులగు వారితోడం బొందమరుట యన్యనర్ష్హ మే కాదు నీకు నోళ్ట్స నంగాని, 

క, మము భితులు ముథగా నుత్తు లమరం జేయుదు రటంచు 1 నాడితి దేవా! 

కమలాశు! త్య_క్షదండులు, నమలాత్తులునై న మాను 1 లనిళము నిన్నున్ 3౮ 

క. కెనియాడుదు రనియు౯ లో, కనిచయమున కాత్మవగుచుం స్ట గ్రాలుదు వనియుకా 

వనజాత! యాత్మదుండ వన్కియును నిన్ను వరించితిక మీహోద్యమ మొప్బన్. 

ద, కనుబొను లార్చినంతటనె 1 కాలమువుట్టును దానియుర్వడి౯ 

మనసులం గబ్టువాంఛ లణ$మా త్ర, ములై నశియించు నట్టి యా 

వనరుహసంభ వాదులను + వారక మానితి వార లెంతవా 

రనియ; మవోనుభావు(డను $ నాస నిను౯ా వరియించితిం జుమా! 3౯ 139 

క, పర మేస్టిముఖ్య దివి జ్రేశ్వరుల౯ మానితిని గానం ఖై ద్యాదిమహీ | 

శ్వారులం గలనైన వలతునె నరపతులకు వెజుతునంటి 1 న్యాయ్య మె యదియున్ , 

ఉ. సారధనుర్నినాదమున 1 శా త్రవభూపులం బాజందోలుచు౯ 

బొరుషు ముస్పతిల్లం బళ$వారముం దోలి స్వక్రీయభాగ మే, 

తీరున సీంహముం గొనునొ 1 ఢీరత నట్టులె నన్నుం దెచ్చె నె 

భూరిబలుండు నాకపతీపూజితుం డట్టిడవై న నీయెదన్. 3౯౪ 741 

తే. సాధ్వసము గల్లినట్లు వ$చస్సు లొప్పం 

బలుకుటయు నిన్న వారల $ తెలివి దూలం 

జేయునేగాని పొసంగునే $ యేయెడలను 

సంద్రమును జొచ్చితి నటన్న 9 సరణియెల్ల. రం 742 

క, వరివాసాస్సద మే యగు, ధరణి౯ జననాదికముల $ త ర్త ‘ మెలుంగ నె 

వ్యరికిం దగ నట్లొప్పుచ్యు, జరించుమము[ గొల్పువారు 9 శ్రామపడుదు రిలన్, ౮9 

సీ, అనిపల్కితివి గాచె + యంబుజాయత నేత్ర! ధరణీభవో_త్తముల్ $ పరమకీ క్షి 

సంయుతులు నగుచు 1 సతతంబు ధర్తాత్తులునగు నంగు:డు వృథువును భరతుండు 

1 “హిత్వాభవద్భ వటాదీరిళ శాల చేగధ్వస్తా శిపోజబ్ది భవనాకవతీక కుతో౭ఒన్యే” అని 
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లో 
గయుడు యయాతి యిరోకనుగల్లు శా జేంద్రు 'లేశాధివత్యమౌా ॥ నిద్ధ రాజ్య 

మునువీడి కానననములం బ్ర వేశించి నీవదవినొందివ కాని పరమకష్ట్ర 

తే. ములకుం బాలై రె యాలోకళముననె యున్న 

వారె యిశనైన నీడైన + భూరమణుని 
నీవ వరియింపు మంటి వో 4 దేవదేవ! 
న్యాయ్యమే యిట్లుపల్కుట $ నన్ను నీకు. ౪౧ 748 

bs, అనుషమమంగళాస్పదము $ నర జనాళికి ము_క్షిదంబు ల 
వమృీనిలయమార్యసన్ను తము $ గేయగుణాలయమె తనర్పునీ 

ఘనతరపాదవంకరుహూ 4 గంధము మూరొ_ని యర్థమందుం జ 

కృ_నిరసముక౯ ల్ హింపంగల కాంత యబెన్వతే నిన్ను మానెడున్. ౪౮౧౪ 

ఆ. మరణళీలుం డగుచు + మానని భయములు, గలుగుచున్న మనుజు $ లలి గ పంప 

దలచు? నట్టికాంత $ గలుగునే నది హీతాహితములను దగంగశనెలుగోకుండు. 

చ, కనుక జగత్స )భుండవయి $ కారణభూతుండ వాత్త్మ వాచు నిం 
దును బరముందుః గానుములోనుం బరివూర్ణముగా నొసంగు ని 

నని యనురూవతం దగినోనాథుండ వే యనినమ్మి కొట్పతి౯ 

వనరుహనేత్ర,! |! ఘోరభ వోవార్భి థ్ వించుచు నిన్నె కొల్చుచున్, ౮౪౨4 746 

క, పరివ_ర్థించెడు నాకుకా కారణందను. గాక సీదుశచరణాబ్ద మె సం. “ 

సరణహరంబయి భ్ కులం బరిపాఫింవంగయ బట్టు స్ట పట్టిన దాటక. ౮౩ 747 

2స్పీ అచ్యుతా! వెక్కుసం+ఖ్యల రాజు లొగినిన్ను6 గామించిరని వాణఠదామహిమము 
వర్దించితివి గా బె? $ వనితలు పెతత్సనమును జేయందగు గృహశముల నదెవరు 
ఖరములరితిని $ బరువులు మోయుచు వృషభంబులను బోలి $ యెపుడు నేవ 
చేయుచు, భిషకమ్ములో యన నీచత6 గావలికాచుచుం 1 గాలందన్ని 

లే, ననుబిడాలంబులటు వురోలను దగంగ, ననుసరించియె తిరుగుచు $ నాజ్ఞ నెల్ల 
సవకులభంగిం దవ్బక $ చేయుచుండ్సు నట్టి రాజులు పాపాత్తు 4 లనంగంబడుచు. 

చ. అరిగణసూదనా! కుమతి $ మై తగునాతికి నాథులౌదు శే 
తరుణికి కంక రాబ్దభ వధర్మ సభాస్థలులందు గీత మె 
వరం భవత్క. థామృతము 1 పర్వవొ శో నో త్రవ ములందు నట్టినీ 
చరతిం జెలంగు కాంతలకు $ యౌవతు లబ్రః ఫ్యౌణనాథులై.. రర 749 

FE “కోన్యం శ్ర మేత తవపాదసరోజగంధ మా శ్రూయ సన్ను ఖరితం జన తా=.బబర్హ మ, న్ అని 
మూలము. 2 “కస్యాస్సు గర చ్యుత నృపా భవతో చదిస్టా స్త్ ణాం గృ మేమ ఖరగోళ్వ విడాలభ్భశ్యాః” 
కళ అని 'వనాలము, “ .“ ప్రీణాంృడే పేపులా- స్తీ స్తీవ ఛానషందిశేష” అని సార్లు, 
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తే. ధరణి వరింత్రు, గాక; నీశచరణనసరనసీజాతమకరందము దురద్భశష్టమున .మూరు 

కొనక నిర్భాన్యశా లనఠగను దగు వనితయగు దుప్పథగామిని 4 జాన వారి, - 

సీ, వలుపలం దోలు మోాశసలును గళ ములు గోళ్లును రోమముల్+గూడి 'యుండ 

నంతరంబున నూంసమస్థివారము గ్ శకమును గృములును మలోమ్లును - గఫమ్లు 

వాతపి త్తములును 1 బరేంగజీవచ్చవంబగు క ళేబర మొవ్పం శ దగిననీచ . *: 

పురుషుని దనశెన్న (9 బూవిలుకానితో సముండగు కాంతుగా $ స్వాంతమందూ( 

ఆ. దలంచి కొలుచుచుండు $ జలజాతు! మే ముదా, సీనులమని మున్ను 4 చెప్పినారు 

గారెమోారు సత్య 1 కలితంచె యగునది, యాత్మ యందె రతియు 4 నమరుమిోక్ష్ము 

క. అనుకంపాధిక దృష్టిని నను గనక యశాముయవయి$నక్ నీమృదుప 

ద్వనరుహయుగమున నామది, కనురాగముం గల్లుంగాక శ యనిశమ్లు హారీ! ౮౫ 

"క, లోకమునకు నభివృద్ధిం, జేకూర్చ రజో గుణమును $ చేకానుదొ కడు 

(చాకటదృష్టిని ననునపు డే కాంతువు పరమకృవ య$చేకద దేవా! 5౬ 758 

క. అనురూవుం జెవ్వండగు నో, వనితా! యవ్వాాని నివుడు $ భ_ర్తగం గొనుమా 

యనియంటి వోమవోత్మ క!, జనార్షనా! యట్టపలుకు స్ట సత్య మెసుమ్తా! 'ర౬ 754 

క. ధరంగొంద ణు కన్యలకుం, బ బరికింపం నొందటియెడ ఫ భావము వ్రీతి 

స్ఫురణం బొందియెయుండుట్క యరుదన రా దది తఅిచుగ 1 నళ్టేయుండున్. Fea 

క, గాంగేయుడు కొనివచ్చిన, యంగనలం డొక్క. తెయగు + నంబిక యాసా 

లుం గోరడె యశ్లే ధర, నంగనల కొ'కానొకరుని $ యందభిరతియున్. ర౭ 

2తే, కలిగియుండుట యందందుం $ గలదు పెండ్లి 

యాడినదియయ్యుం బుంళ్చలి $ యరసీ (కొ త్త త్ర 

శ్రోత్తపూరుషునే పొంద 1 గీరుచుందకా 

గానం బండితుం డట్టిదా 1 కన్య నెపుడు. 5౭61 757 

క. పరిణయమాడం దగ డే, వరుసనొ యట్టిదగునాతి $ భరియించిన నా. 

పురుషుం డిహవరములలోం బరరౌాడు సుఖములకుం గాక $ థ్ ష్టుండె యగున్' 

చ. అనియిటు విన్న వింప విని $ యాభగవంతుండు రాజవర్యనం 

దన! సతి! నీమృదూ కుల ము+దంబలరారంగ నాలకింవ నె 

- - మనమునం గోరి యిట్లు లనుగమానము వీడియె నవ్వుటాలకు౯ 

నినుంగని వల్కినాండను విశనీతవు గాన దదంత రార్థమున్ . రర 75 

క. పరికించి న్యాయసమ్మత, సరణిక౯ా బదులాడితి వది గ్గ సత్యంచె సుమ? 

1 “యర్హ్య్యసన్యవృద్ధయ ఉపా శ్రరజో౭తి మాత్రకి” అని మూలము, ల వ్యూభాయాళ్ళావి 

పుంశ్చల్యా మనో భ్యేతినవంనవం, బుధోఒనలీం గబిభ్ళయా శా శాం బిధ్ర దుభయచ్యుకక ౪౮. అని 

మూలము. | 

ఛాం-భాగ=ఫ్రీ2 
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తరుణీరత్నమ! నావై, నిరతిళయైకాంతభ క్రి 5 నిల్పిన నీకున్. ౪౯ 760 
"క. కోరంగందగిన వాంఛలు సారంబగు ము_క్షియంబె 1 సఫలమ్షు లగుకా 

గోరిక లుడుగుటయే కద, యారయం గళ్యాణి! భ _కికర్ష ఫలంబా. to 761 

క. అనఘాత్తు రాల! నర్మము, గనంబజచెడు నాదువల్కు $ గమికి౯నీచా 
మన మించుశేని చెదరక, వినిశ్చాలముగాంగ నిల్చి శ వెలయుట కతనన్. oy 

క. నావై నీకుంగల్రిన, యౌావాతివ్రత్య మతిశశయ 'ప్రే మమ్ము౯ 
జూపక్రై విశోదరితిని, వే వల్కు_లీం శేల నీవె వనిమలాత్త్మ వనన్ . ౫*౧ 763 

చ, జనులు సకామచిత్తులయి $ సంసృతిరూవసుఖంబుం గోరి నె 
మృనములు దూషితంబులయి $ మార్చడం గా నవవర్షనాయకుం 
డనయి చెలంగు 'చేవవతి $ నన్ను. దవోవృతచర్యలం గడుం 
దనియంగంచేయం బూనుదురొ 4 తప్పక వారల నేను మాయవచేన్. ౫౨ 764 

ఆ. మోహితులగు నట్టు 4 లూహించి చేయుదు; మానినీ! తలంవ $ నేను ము కి 
సంపదిళ్యరుండనుసంవత్ర్తు లింకనే, యేవి కలవా వాని $ "కొల్లం బతిని. ౫౨౮ 
ప్రిట్టినన్ను ంబొండి + యెవరు మోత్షముదవ్చం దక్కినకోర్కుులం శ దవిలికోరు 
ద్దురొ వారు యీతిమిందశవిరహితభాగ్య్యు లే యగుదురు; నరకంబు శ నందులనాడ 
విషయసుఖములు లోభించునేకద' వాని నర్భించు దంపతు $ లట్టివాశె 
యగుదు; రీవిషయముశనందు నాళ్చర్య మేమున్న ది? సాధుగం$ణో _త్రమవయి 

తే. యోగ్భృహేళ్ళరి! తనరారు + చుందు వీవు 
సంస్ఫతివిబంధజాలమోకీచని యయితగు 
నట్టియనువ_త్తి నాయందు + నమరనుందు 
విదె యదృష్ట మనంజను 1 నిది నిజంబు. 3 766 

క. అనువర్తన మిట్టిది దు,ర్ణనులకు నేశ్రమమునను నళ క్యము సల్బం 
గను నంచు నెన్ను మా ద్కుర్ణనభావము గలిగి విషయ $ సంత్భ_ప్తి గనన్. ౫౩౪ 

క. నిరతిని గోరుచు నిష్మృతి, వరాయణత్వము వహించు  వడంతికి నిదియే వరుసను సల్ప నళక్యమె, తరుణీ! సుచరిత! తతిని క దగుగోహాములన్ ౫౪ 768 
క్ర. నీమాడ్కి_6 బే, మవతియా, భామిని యిల్లాలుగాంగ 1 భానీల్లుట నే 

'నేమెయిం గన చేరను నిజ, మోమంగళ రూకిణీ! త్వ 4 దుద్యావామునన్.౫ ౮4 
మ. ధరణినాయకు లెందణో యరుగుబేం $ దదై్యైభవం చెన్న శే 

యరుడా నీవగు సత్క్మథల్ నుడువంలా $ నాలించుచుకా బీతి నీ 

రూ 

1 “యాక్యయూాకా కామయే కామాన్ల య్యకామాయమానిని” అని మూలము. * మాయ 'కామనివ్భ రక్తమే 'మోతపర్యవసాయిన ఇత 
_ మోహితా మమ మాయయా” అని మూలము, 

అకా 
$58” అని . 2 *శామాత బిళ్ళ వ్యాఖ్య. 2 కామా త్యానోఒపవన్లేళం 

# 



౬ం.] వళ మస్క రథము. All 

' కరముం[గెకొన నున్న నాకడకు నిీగీక్క_ంబై న నీభావముకా 

సరిగాంజెవ్చంగ6 బంచినావుగద స $ కైశనుర్యునిం గోవిదుకా. ౫౫ 770 

. క. కనుకా నిను బోలీనభా, ర్యను నొక్కడం జూడందర మె $ యనిమొన నీయ 

న్నను రుక్షి గల్బి మాన కృతనిని విరూప్పునిగంజేని $ తగ విడుచుటయున్, 77] 

మ్. అనిరుద్ధాఖ్యకుమారు వె వెంధ్రిసమయం1బం దతే,సం శ్రీడనం 

బున పక్షి ౯ సమయించినక్టి యదియుక్ 1 భూరివ్యథం గల్లంజే 

నసీననుకా ను వైడంబాయ “ఫితినొని నీీచి తృ్తంబునం బే నువ 

ర్తిని" జక్కంగ నిమిడ్చికొంటివిగదే 1 ధిశాలినీ! రుక్మిణి! ౫౬ 772 

' వు. ఒకవల్కేైనియుం జెవ్చవై తివికదా 3 యోనాధ్వి! యా-కారణం 

బొకంజే మేమొగి నీకులోంయడుచు నిట్టుండంగం జేనెలా జుమా! 

సకలేశుండని యెంచి యూహలను విశ్రసారంబు గాం గూర్చి న 

న్నెకదా వెండిలియాడుకోర్కి_(దగు నీశకహృద్భావముం డెల్చ్పంగన్. ౫౬4౪ 778 

శా, దూతం బంచితి వట్టివా_ర్హ్వవినియుం $ దోడోననే రాక నే 
జేతం బందెదొ యెంచి జాగొనరువ౯ 1 సీమంతినీరత్న మూ! 
యేతద్విశ్వము ఛూన్యుమన్న తలయ్రుల్ 1 హృధద్విథిం జొప్పించి యీ 

పూతాంగంబు ననన్భ యోగ్యము విడ౯ 4 బూన్కి ౯ గడుం గొంటిగా. ౫౭ 

క, నీయందు. బొడమునట్టి యమాయిక భావంబునకుం బ్ర $మద! మేము బదుల్ 

చేయంగ లేక యెంతయు, నీయనువున సంతనింతు 1 వది సూనృతమౌా., ౫౭ 

క, తనయందె రతియుం గల్లీన, వనజాతుడు లోకగురుండు + వసుబేవసుతుం 
డన నొవ్చెడు భగవంతుం డనుగత లక్ష్యుంశయైన $ యారుక్షిణితోన్. ౫౭4 

ఉ. మానవలోకపద్గతుల శ మానక తాం గయికొంచు సమ్మదా 
నూనరలైక నర యుత 4 నూతనభావ మనోజ్ఞ జ్ఞ భావలకా 
గానిక లిచ్చుచుకా సుదతి $ క్షమ మసుఖాంబుధిం 'దేలంచేయుచు౯ 

శ్రీనిధియుండె; నబ్లు తనచేజలగ దక్కి_నవారి నెల్లరన్. ౫౮ ౯777 

క, గృహమేధుల ధర్శంబుల్క గృహియించుచుం గోక్క్మె_. లూరరగాం జేయుచు ద 
ద్ద్భృహముల నెల్ల వసించుచు, విహరించెను లోకగురుండు $ వేడుకమిటున్;౫౯ 

అయువదియొకంటనవనయ థ్యాయ ము. 

వ్ర శ్రీ వారి వదాటు వేల భార్యల నానందింవంచేయంట. థయా-- 

చ, హరిసతు లంత నొక్క_రొక 4 రాత తృవిభుం దలపించు రూూవవై 

ఖరి గలపఫు త్త రత్నముల: 4 గమ మ్రగుణాబ్ధులం గ ఎష్షాంచే యను౯ /| / 
సరిగ నటంచు6 జెవ్వుటకు6 $ జాలినప వద్దుర వేడ్క గాంచి రా గ 

Wy 
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సరసీజనాభు. డాసతుల 1 సదృములందె వసీంచి యుండుటన్, ౧ 779 

మ. వరమేశుం డితడౌను మానవతనే 5 పాటించు చున్నాడు స 
ర్వరతుం డంచుం దదీయత _త్త్ గ్రలవముక్ $ స్యాంతంబులం చన్నంగాలం*. 

= దరముంగామి నొకొక్క_పత్ని యును మోఛదస్థానమౌాం దానె శ్రీ, 
హరి కంచుం దలపోయుచుండెం దల మోట్లో వార లీశుంగనన్ 2 760 

నీ, సీ. సర్వమార్దంబులం స్ట జక్కంగాం దలంచినం బరిపూర్జుండై డైయున్న 1 వంకజూము 
నాఖభగవంతుని $ నరయంగం జాలక చారువ పంకజసమాం;స్యంబు దీర్భ [ద్క 

'బావుునే త్ర యుగంబుం  బరికించి ప్రియమును వెలివుచ్చుసున్ని తేంబులను జూ 
లను నర రభోషల $ మనసులు మోహిహములగుటం దమవగు 1 అలితవిభ్ర 

తె,  నుముల ధీ శ్రికృష్లుమనసు నేమ్మాత్ర తమే జ 

“యింపనేరళ యుండి రాఫయింతు; "సంత 

' హరియు నావూనవ్రంబోయల + యంతరంగ 
మును గలంవంగం బూనసెం బ్ర్రతిని మజింత. 3 ౯79] 

*చ. అనువగు గూఢవోసమున 1 నాత్త్మదృగంచలముల్ మనంబునం 
దన రెడు భావ మోయ దని $ తప్పక చెప్పంగ దానిచే వుటిం 
త నెగడు టభ్రూలతాచలనోతం దళుకొ తగ సాగనంపు నా 
మననసీజ శల. ముం త్రీ గతశమండిత మూారళ రాఖి సంవాతిన్, 3y 792 

మ, స్మరశాస్త్రప్ర పకటంబులై తనరి యంీచద్దీ)తి నొప్పారు చే 
కరణ వ్రాతములకా బెకేశుమనముక౯ $ గాటీంప నేమా త్, మే 

. జరుణీరస్నము "లేవ ప్రయత్న ముననుం $ చారుకా బదార్యోలుచా 
లర యించేమి విచి త్ర మున్నయది లీీలామానుషుండౌం గదా! ౪ 788 

తే, ఎవనిత క్రీ షంబు బ్ర బ్రవదు $' లెటుయగ లేరో 
యట్టి శ్రీపతి భర్త రో $ నోపదాటు 

. చేల శోంతలు పడని యాగవిశ్వనాథుం 
! డుత్తరో త్తర మభివృద్ధి $ నొందు ప్రీ, తి ౮4 784 

క అనురాగవోసములం దక్క నిచూపులం గొ ర్తక్సొ కర్తగా గన్పడు మ్ 

రునిశేళుల నింకనుగల, ననూనలీలలను దము? ప నలరింవంగన్. ౫ 785 
క, పరమామోదము నొందుచుు, బరమేశోని ౫ గృస్షు నతనిం $ బతిగాం గని కె 

ల్చీరి ముద ముప్పొంగంగ న్నా పురం భు లెల్లరును నసీరులుుబొదలుచునుండన్, 

క. పనిక తెలు నూబుల కొలందిని గట్టనం బతికి దేవ దేశ్రనకుం గృ 

* “సాయావలోక లవదర్శిత ఖావవారి మ్రూమండల బ్ర హిత సౌరతనం శత్రకొండై ఖ్ అని 
మూలము. సీనిసారమే యిందుయగలదు.' : - ' 
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ష్టునకుం దమెౌర యెదురుగం జని దివ్యా_స్తరణమునిచి $ సంతస మలరన్. ౫4 

చ. చరణసరోజముల్ గడిగి + చక్కనివీడె మొసంగి దివ్వయమె 

పరిమళవంత మై కనుల$పండువు చేనెడు గందముం గళ 

బరవరమం దలంది వసవప్రియదామకయుక్ర్ వెడుకకా 

వరుస నలంకరించి ప్రీయీభావమువై బయిం చొంగుచుండంగన్ . ౬ ౯58 

తే, శ్ మమువాయమనోహార 4 చామరముల 

“ విసరుచు౯ నెటీకురుల దువ్వి మృదుహంస 

తూలతల్పంబు లమరించి $ లీల జలక 

మార్చి కానుక లర్సించి ? యమలభ క్రి. ౬ 789 

క. ఒనరించిరి దాస్యంబును, వనితలు దళపు త్త కులను 4 బడనీ రనుచుం బే 

“ రొనియుంట మున్ను నీకో, జనపాలక! వారితో నోసంగాడు వారిన్.౬4 790 

క, తెలిపెద నెనమండ్ర్రుసతుల్, గల రెంతయు ఖ్రాతిమించం $ గాం బట్టపురా 

'" ణులనకా బరణిరి తత్పు, త్రులనుం బ్ర ద్యుమ్న ముఖుల $ ధూతరిప్రలనున్,౭ 79] 

న. వివరింతునాలకింపుము. ప్రద్యుమ్న, చారుదేష, సుదేస్ల, చారుదెహ్క సుచారు, 

బారుగు_ప్ప భద్రచారుు ఇబారుచం, ద్రాతిచారు, బారువులను పదుగురు రుక్తి 
_ ణీయందుబొడమి శ్రీకృష్ణసమానులై ర. భాను, సుభాను, స్వర్భాను, ప్రథాన, 

భానుమంతులును, జంద్రభాను, బృహద్భాను, రతిభాను, శ్రిభాన్కు ప్రతిభాను 

వులను పదుండ్రు, సత్యభామయందు జనించిరి. సాంబ, సుమిత్ర, పురుజి, చృతజి, 

తృహ స్ర జ్కిద్విజయ, చిత్ర, కేతువసుము, ద్రవిడ, కృతువులనుపదుగురుజాంబవతి 
కింబు త్రులెరి, వీరెల్ల, దండి జెల్లవిధంబులం దీనీపోవరనియెటుంగవలయు., వీర, 

చంద్రా; శ్వోనున, చిత్రగు నామకులును, వేగవంతుండు, వృషుం జాము, ళంకు, 

“” వస్సు కుంతి నామకులువదుగురు నాగ్నజి_త్తికింగుమారు నై ర. శ్రుత, కల్కి వృష 
వీర, నుబావు, భ దృ, శాంతి, దళ, పూర్ణ మాస్క సోవుకులను పదుగుండ్రు, 

* శాళిందికిం దనయులై రి, వఘోష్క గాత్రవు త్సింహబల, సబ, లోర్ధ్వగు 

మవాళ క్షి సహాోజస్సుల్కు నవరాజితుండను దళసంఖ్యాకు లాత్మజులు మాద్రి, 

కం బుట్టిర, వృక, హార్షా, నిల, గృధ్ర, వర్థ నాన్నాద, మవాళ, పావన, వహ్ని, 

ఊఈ్రుధులనుకుమారులు మిత్రవిందాత్మభ వులు. సంగ్రామజి, దృృవాల్పేన, నూర 

ప్రహర, ణారిజ్కి జ్ఞయ, సుభద్ర; వామాయు, సత్యకులను దళపు త్రులు భద్రా 

దేవియందుం గల్లీరి. (న _వీమంతుండు, తామ్రతప్పుండు లోనగుకుమూరులు 

' రోహిణియందు జనించిరి. ౧౭ 792 

సీ, భోజకటం బనుశవురి రుక్మి కాత్మసంభవర్మైన యారుక వతి కళ త్ర 

* “దీ ప్టీమా౦ం స్నా మృకస్తాద్యా రోహిణ్యా స్తనయా వాశేశి” ౧౭. అని మూలము. 
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మయ్య బ్రద్యూమ్నున $ కాతన్వి యతిబల శాలియా ననిరుద్ధుగసాధుమతిని 
దనయునిం గాంచెను $ వనజాతు తనయులు తత్పుత్తకులు వారిశతనయులవని6 
'బెక్కండ్రు వ్యాపించి $ వెంపునొందిరి వదియాలువేలుగ భార్యశలాహరికిని 

"లే. గలుగు టవ్వార లెల్ల బతు లనుగనుట 

వారిసంఖస్థియు నింతని $ వరుసమోలుం 

గా గణంవంగ రాకుండు $ మ్యపతీం ద్ర! 

యనుచు శుకయోగి వలుక రా 4 జనియె నిట్లు. ౧౯ 798 

చ మునివర! రుకి వూర మొకళపోలికం గృష్షుంయ త౯ా బరాభవం 
బున వెతనొందేంజేయ హారిఠథబూన్కి. వధింవంగ రంధ్ర, 'మెన్ను.6 గా 

వున నతంజేల వైరికిని $ బు త్రం డటంచు నెజీంగి వీవెండియు౯ 

దన ప్రియపు త్తి నిచ్చెనాకొ?్ $ దాని వినం గను గోర్కి_ వుష్టెడున్. ౨౦ 794 
. ఇరువురు ధ్ర శ్ర లకుం బర,స్సర మాయుద్వాహరూపాసంబంధ మదే 

వరుసం నశ్రానో యోగీ, శ్వర! మోకు ద్ర కాలభ వవి(షయము లవెల్లన్, ౨౦౪ 

కెలినీయెయుండెడు నింద్రి యములనెల్ల జయించినట్టీప్రోడవు గాన౯ 
బలుకుము దవ్వుగ సాగం గలయవి యంతరము సుంతేేగల్లు నవియునున్ . ౨౧ 

ఆ. జరగుచున్న యవియుం 1 జక్క.ని యోగంబు,నభ్యసించు వారశలౌటమునులు 
గనుదు రందు మోరుోకడుం టౌ ఢమం గన్న, వారలౌట నాకూవరుసం జెప్ప్టండ. 

-అధ్రి (పృ ద్యుమ్నాదికుమారుల వివావాము. థితా- 

. అన శుకయోగి యి ట్లనియె 5 నావిషయం బెజీగించు వాండ నో 
జనవర! రుక్మి వు త్తి సుమాసాయకు డితనువు౯ భరించిన 
చ్చ ననుచు నెంచె కృష్ణసుతుం 1 జిత్తీమునం బతిగా గ్రహించెం గ 
న్యను గొన నెందణో ధరణిగనాథకుమారులు వచ్చి రంతటన్. ౨౨ , 793 

క, హరిచే నవమానితుంజై, వరాభ వవ్యథను దానిం 4 బరిపరి మదిలో 
స సృరియించుచు నారుక్షి యుం గరము సహోదరికిం చి తిం 1 గావింవంగన్. ౨౨4 

. లేనమది నెన్ను చుం 'బ్రద్యు,మ్ను నకుం దనకూంతునచ్చ $ మురహారతనయుం 

డును దన్ను. గోరియుండిన వనిత స్వయంవరమునందు $$ బావుబలములన్, 

క్ర వకరథుండయ్యు నని మొనం భూ కాంతులనెల్ల గల్సి $ వూంబోండిని దాం. 
జేకొనిపోయెను; రుక్షిణ, చౌళొమరితం జారుమతిని $ ననువమశీలన్. ౨౩౪ 8] 

క. కృతవర్మ తనూజుంటై , వతతిలేనిబలంబు గలవి్శశశాలామండు కీ >, 

తి తగం చబెండిలియా డెను, మతి వె వై రముకృష్ణునందు $ మానకీయున్న న్. ౨౮ 

సీ, రుక్మిసోదరియగు $ రుక్షిణికిం బ్రీ తిళనార్చగాం దలపోసి $ కూంతుకొమరుం 
డగు ననిరుద్ధున $ కాత్తజతనయయై నట్టిరోచనయను $ నంగనామ 



.. ణి నొసంగ నెంవెను, $ న్నేహపాళములకుం చాణగట్టువడి తననదాయతోడ 
నుద్వాహసంబంధ + మొప్పదంచు విధించు న్యాయ మెజింగియు $ నావివాహా 

'లే, మహామునకు రుక్రి ణీదేవి 5 మాధన్రండు,హాలభరుండును బ బృద్యూమ్ను ఠడాదియైన 
బంధువులు నింకనుంగల్టు వారు భోజు కటకప్రరమున శస 5 కడు ముదమున. 

కర్రీ బలభద్రుండు రుక్షి వధించుట. ధథిఆఈ=- 

G.. ఆమహా మెల్ల వేడుకల 1 నద్భుతరితిని సాగ నంత ను 

ద్రామబలంబు గర్వమును గ్గ ద మైల్ మున్నంగ విజ్ఞవీ(గు నా 

భూనుహిశావతుల్" విగులశవూన్కి గళింగధ ౭ళుం 'డాదిగా 
నేమెయి రుక్షినూల్క-నునొ $ యింపుగ నవ్విధిం బోత్సహించుచున్. ౨౭ 34 

క. బలభద్రు, నత కేళి౯, గలువుము రుక్తి! యతండు + గాలువంగా నె 
ట్టులుచాలండు ని న్న తం,బులయాటను నేర్చులేదు $ పో యాతనిక్షిన్. ౨౭ 

క. ఐనను దద్వ ృసనము మెం,డౌ నెట్లును గెల్లు వీవెశ యని ఫురకొలుపం 
గా నౌనని రుక్కియు విధి తానై నృవరూపమునను $ దక్ ద్వర పెట్ట వెట్టన్. ౨౭౦ 

క, పహాలధరు నమక శ్కిడకుు బిలువంగా నతండు రాంగం 1 బీ, యమున నశుం 
బులం దొరలించుచు నాజెను, బలభ ద్రు, దు,డు శతము పము $ పదివేలు తగన్. 

క, వంచెము 'పెస్టైను రుక్షియు, సందియ వ మొుకయింతలేక $ సరగున గాల్చె౯ా 
డెందమునం గల్టుపృమదం, బుం దగ గాలింగనృవతీవుంగవుం డంతేన్, ౨౯ 

క, తనదంతవపం_క్లియంతయు, గనంబడం౦గా న కైన వ్వెం $ గానివనియటం 

చును దాని నై యండయ్యును, వనజాయునియ గ, జొండు + వరుస నవలన్, ౨౯ 
క. ఒడ్జెను బందెము రుక్మియు, నడ్లము'లేకుండ శ్చ; నది నియుతంబౌ 

నెర్జెలాల్చెడు బలుం డా, యొడ్డి నవందెమును మోస $ మానినమదితోన్, 810 
క. నేనేగెల్చితి ననుచుం, బూనిక పక్షి యు వచించె $ భూరిక్రు,;ధచే 

మానస మెంతయొ ముభితం, చై నెనడ౯ా సీరులనొప్పు 4 నాహలథధరుండున్. 30౪ 

క, జలనిధి పర్వదినంబులం జెలలగెడు గతినొవ్చి కిన్న$ చేం గన్దవ మి 
క్కి-లియెజ్ఞ కాజు. బూర్వము, వలె నతు కీ శ్కీడవెడ్క 1 వర్ధిల్లంగన్. 3౧ 812 

క, జరపుచుం బదికోట్లు పణం, బరుదుగం దానొడ్డ గెల్చి? నది. భర్య ౦బై 
పరంగినను మోస సముంగొని, ధరణీశులు వినగ రుక్తి $ తన ాలుకనెన్. 3౨9 

ఆ. ఇందు గూడియున్న $ యాసదస్వులు దీనిక చెలుహః జాలుదురని $ పలుక నభ 
తలమునుండి దీని $ బలభ ద్రు, దుంజే 7ల్బె, ధర్మముననె; రుక్షి + ధర్మ మెడలి.811 

స్త అనృతములాడెడు గెల్చితి, నని పలి కక్ $ రుక్మి వాని నాద్భతిమిాణిం 
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గొనకయె దుష్టనృపాలకు లనూనగతిం బ్రోత్సహింవ 4 నాబలబేవున్. 33 815. 
మ్, వరిహాసో కుల చేచయచుల౯ా గుముతితం 1 బల్కైం దనుం గాల మెం 

తొ రయంచొప్పంగయ (బోత్సహింవ పహాలితో $ నుద్భ_త్తిమై మిరు భీ 

కరకాంతారనివాసీ యాదవులుగా + కాబట్టి మాసెట్టుల 

తరతుల్ గల్టును రాజయోగ్యము లె యాయగా యివి యయూహాంపంగన్. 3 ౪౮ 

క. శరవరములతో నమ ,త్మరములతో నాడుచుంద్రు, + భరణీళులు మో 
_కరయంగం గౌళల మింటే, వరుసం గబ్రంగంజూలు $ బల్కు. లింశేలా? 3౫. 817 

చ. అనియిటు రుక్షి తకాదెగడ 4 నందలిభూవతు లెల్ల లెక్క_చే 

యన్నియటువ+స్యవాగ్వితతి 1 నట్టు లె పల్కంగం గ్ర, ద్ధుండై మనం 

బున చెగటార్చుకేు కనిన వాన్ని. యటంచుందలంప రాము డొ 

య్యనం బరిఘంబుల్లై కొని భ$యంపడి యందటు చూచుచుండంగన్. 3౬ 818 

క. మంగళసభయం దందు నృభంగ వ కృమము మణ + బలరాముండు త్రం 

చెం గడుం బూనిక రుక్షితృలం గట్టాయనుచు మోసీలకా జను లార్వన్. 3 ౬౪ 

చ. కనుగొని రుకి చావు వడి $ గాం బరూత్తు కళింగభూవతిక ౨ 
దనుంగని దంతవం క్షి వెళోతట్టు కనంబడ మున్ను నవ్వెగా 

యను వెనురోవ మూని దశళశమాం,ఘ్రీతే లంబున నెర్టు పట్టి దం 

తనిచయ మె డు బ్రడువిశ్రధంబున6 . గొశ్చాను బౌరుషంబునన్, 3౭ 820 

ఉ. అంతట బోక యార్చి పరిీఘాయుధముం గొని యమ్షహీళులం 

బంతముమిోటం గొట్టి యురుశబావుును లూరున్రు లు _త్తమాంగముల్ 

వింతగ భూమిపై బడంగ $ వేగము చేయంగం దక్కురాజు ల 

. త్యంతభయంబునం బణిచి $ రాబలదేనుని లో౭ దలంచుచున్. "3౩౮ 82] 

సీ. భార్యతొ యిట్టు వీశవగిదిం జావంగంగృష్టుం డనుంగుంబత్ని కిం దనీయన్న కు మది. 

గల ప్రీ తి కెట్టుభంగము గల్లునో యనుభయమున నిడి మంచిశదియని కాని 
చెదుశార్య మనికాని 4 చెప్పం బూనక యూరకుండా రామాదులై 1యొప్పుచున్న. 

యాదశార్ద్లులు కృష్ణు $ నాశ్రయించిన వారలౌట నిద్ధార్థులై $ యభినవోఢ 
లే. మైన యమ్మించుంబోండి నోహరిమనుమని 

స్యందనం చెక్కంయంగాందేసీ $ సరభసమున 

౨ చ్య్వారకకుం బోయి రాత్త నుళత్వాహ మంత EF 

. కంత కుప్పాంగకున్న వియ్యముం దలయచు. ఈం 22 



౬౨:] దళమస్క 0ధ ము. 417, 

అలువది రెండవయ థ్యాయము. 

చ, అని తెలుషంగ నింద్రజుని $ యాత్మ జపు త్రుడు 'యోగిచంద్రుతో 
పో 

ననియొ మవాత్త! కృష్ణ తనక యాత్ర, జ బా డయ్యనివద్దుం జెట్లా బా 

ణుని తనుజాతయిన యుసీనుం దమిమోణుంగC చేండ్డి యాడె నం 

దని జరగగా మహాభయదోమానటు చక్రిక సాంబమూ దరికి ౧ 823 

. మునిచంద్రా! యాకథ యొొల్లను నాకుం జెప్పవయ్య $ లలితభణితి నా 

విని వ్యాసపుత్రుం డిట్లన్సి వినిపీంచె౯$; మహిమ మూని 1 వెలసి ఘనుండై, ౧౪ 

. వామనమూ ర్తిం డాల్సిన, దామోదరునకు సమ_స్తధరణి నొసగా నో 

యేమాన్వు. డలవిరోచన, నాముండగు దనుజునకుం దోనయుండగు బలికిన్.౨ 

. తనయులు నూరు రందు సుతశతల్లజుం జై తగ బాణుం డాతం డీ 

శుని పదవంకజద్యయముం $ జొక్క వుభ _క్తిని గొల్చువాండు మ 
న్నన గనువాండు దాతయు నీనంగ యళంబును గన్నవాండు బు 

ద్ధినియతి గల్లువాడు కడు 1 ధీరుడు సత్యరతుండు నై తగున్, 3 826 

వ్ర, తముల నొనరువదార్త ర సము: మతిగల్లిన మేటియగుచు $ త్యాస్థలివై వి 

స స్పృతకిర్తి 9 గనియె; మును నా, దితిచేంద్రుండు శోణితపురిం 1 $ 'జీళువమిజన్. 
. నివసించి రాజ్య మేలెన్కు నవనిం గలవ త్తనముల4 యం దది రమ్యం 

బు విమలజనాఢ్య మగు దా,నవనాథుడు శంక రాం యఘు శ నళనంబులపై. 3 

. నిరతిని భక్తి కిగప్టీ హరుశనిం దమి నొందలంజేని తన్ల వా 

' త్తరకరుతై క పాత్రు, 6డయి 4 తాను మెలంగాను, దాన బేవతో 
త్కరములు కంకఠళ వలె సతంబును గొల్పుచునుండి రాతనిక్యా 

గరములు 'వేయిగ బె నొకళకారణముం గల దట్టికలి కిన్ ర 829 

. కరములవేయింటను ళం,కరుం డొక్కటం దాండవము ని కామ పీ తి౯ా 
సుర లెల్లం జోద్యవడంగ నొనరింప వాద్యముల మృదునిశనాద మలరలోన్. ౮౪ 

3. శా స్త్రమర్యాద యిసువముంత $ చనకయుండ. 

దానె వాయించి మృడుని సం$తసమునొందం 

జేసె ఛభగవంతుండై భ _కసిద్ధిదుండయి 

భూతపతియు ళరణ్యుండై $ పొలుచు శివుండు. ౮4 881 

. అనుకంపాళలిథయంబున, దనుజేంద్యా! వరము గోరఠదగు నీవని యా as 
జ్ఞ నొసంగా వాండు పురవహారుం దనపురముం గావంయగోరెం$ దా వరము దమిన్. 

. అతం కొకనాండు వీర్యము మహా_త్ప్తరమాటను దుర ర్మదుండునై 

వితతమణీమదీచుల రశవిం బురుడించు కిరీట మి భూ 

భాం-భాగ-ల్రీరి 
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తతతికి నాథుండై తనదు+దాపున నున్న గిరీశు పాదసం 
గతిం జెలువారంజేని తమీకంబున నిట్లని వేయా నో ప్రభూ! ౬ 888 

నీ ఛంభూ! మవాచేవ! 1 సకలజగద్దరుండను నాథుండవు నీవె వివిధగతులం 
బరికించిన౯ మట్ౌక్క_రుడు కానంబడం డిద్ది సూనృతము నీ $ వెంచిచూడం 
గాన సంఫూర్షహృ్ళుత్కాములౌ పురుషుల కఖిలార్థముల నీయ + నమరభూరు 

'హంబవై యుండుదు 1 వట్టి నీకివె నమస్కారముల్' వరమళం$కర! కృృపాబ్ధి 

లే. వగుట బావుసహా స్రయుశ్తాంగు గాంగ 
,.నొనరిచితి నన్ను; నవి నాకు $ నురతరమగు 
_ భరముగా నయ్యె వేజ్ొక్క_ీవనికి నించు 
కంతయెః గావు లోక త్రక$యంబునందు. ౭౪ ఏ 

శా, నన్నుకా మార్కొని పోరువాం డొకంజె యైోనళ౯ నీవు తక్క_ంగ లేం 
డెన్నం దుల్యుండుగా నెసంగుపురుషుంగజే కానరాం డట్టులౌ 

టు న్నా కిచ్చిన వేయిబానాున్రులు తీకటంగాంచి యేంచ౯ా రణం 

చ. అరిగితి దిగ జంబు లవి శ యాహావకూరుని నన్ను గాంచి చే 

_ వరుగిజెం గాని నిల్వవొకేభ ంగిని బోరంగం జూలవయ్యు; నా 
హరుం డది యాలకించి తననయాత్తను జక్క_ందలంచి కోథవి. . 
స్ఫురణత నివ్విథిం బలికి $ మూఢ! మవోసుర! యాలకింపుమా. ౯౮ 886 

క ఎప్పుడు నీశేతువు ధరం గనవ్చంగం గూలంగం గలదొ 1 కోరిన యు... 
యప్పుడె నీదోర్షర్చము, తప్పక యడంగించువాండు $ తలయడు నిన్నున్. ౧౦౪ 

క. నాతో సమానుండై తగు నాతనితో సంగరంబు 4 నగుం బొమని యా 
..భూతేశుడు పల్కిన నా, దై లేయేశుండు కుముతోతం దగియుంటన్. ౧౧ 5888 

క. వపరమామోదంబున సాంవరాయికము గ బ్రునంచు $ భావించుచు నీ 
| శ్వర నాబేళ మ "దె త్సజిం బరిణతినిం గాంచునొ యని పట్టుదల తగన్, ౧౧ 

క. మతిచెడుట నెదురుదూచుచు, నతండు గృహంబునకుంబోయి $ యాహవమునం గ 
ల్లుతేమిని హరువాక్కు_న గల, వితతార్థం చెలుంగ లేక వేచియె యుండెన్. ౧౧ 

ఉ, ఆతని కొక్కపు త్రి గల $ దంబుజనేత, యుమాఖ్య మొప్ప సం 
'" ప్రీతి నదొక్క_రాతిరి హారి ప్రియపా త్రుని గమ్రయావవి 

ఖ్యాతునిం గాంచి కాని వినిశకాని యొకప్పు డెటుంగనట్టి లో 
+ కాలిశోయ ప్ర కాశుం దనీయంతేన వచ్చినవాని నిద్రలోన్. ౧౨ 341 
తే. కాగటం శేర్చినట్టుగాం + గలం గనియెను; 

బిదప మేల్కాంచి యచ్చోటం $ బ్రియుని వాన్, 
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గనంగం జాలక నాథ! యెశక్కడకుం బోయి 

తివా? యదెక్క_డ నున్నావా 4 తేలేయం జాల. ౧౨ 842 

తనచి త్త మవళ మైయుం,ట నెన్ని యో భం౦ంగుల౯ మనగ ప్రి యుం జూడం 

గను గోరి వలుకుచుం ద్వోరంగ నెచ్చెలులయంతరమునం $ గడు, విహ్యూలయై. 

. తాళేచి నిలిచి యింతనం గా లేని తే పాభ రంబుం $ గాంచెను విను భూ 

పాలా! యలబాణాసుర,పాలునకుకా మంత్రి గలడు 1 పటుధీరుండె. ౧౩ 84 

క. కుంభాండకుం డనువపేరున్క గుంభిని దగునతని కొక్క్ళకొమరిత కల డా 

యంభోజ నేత్ర, త, సాగనున, జంభారిప్రి, పీ యాంగనలను * జక్కుల మించున్. ౧౩౮ 

ఉ. పేరునం జిత త్ర లేఖ యనం? చెంప్రు వహించె నుషం చి, యంబునం 

జేరి యటం జెలంగు సరశనీరుహ నేత్ర, లయందుం బ్ర, ల్ 

కూర నామెచి త్రమునీకుం దగియుండుట నిట్టువ వల్కె నో 
చారువిలానినీ! యెవనిజాడ గన౯ా జతనంబు ఫూనెదో, ౧౮౪ 845 

క. నీదు మనోరథ మేమో, కాదనక వచింవు మెట్టి! కాంతుండు నీవై6 

చ. 

'జేం దడ వెనొ యతం డెట్టిడొ, యోదయితా! తెలియరాకకయున్నడి నాకున్, 

అని తనుం బల్క_రింవ విని $ యాయుష నెచ్చెలి స్వవ్నమందు నేం 
గనితిని సుంద రాకృతిని $ గ్రాలెడు మ_ర్త్వలలాము నొక్క-_నిల్ 
వనరువానేత్రు, దీర్ధభుజుం 4 బచ్చనివస్త్రను దాల్చి శ్యామమౌా 

తనువు చెలం? జూడందగు $ ధన్యుని శ్రీహృదయంగములా ఘనున్. ౧౬ 847 

. కాంతుని వాని నిప్పు డిటం $ గానకయే వెదకంగం బూనితి౯ా 

వింతగ జేరవచ్చి కడు వేడుక వా తెబుతేనెః ద్రావనొ 
క్కి_ంతేయొసంగి తలా వలచు 4 నీనను భూరివి యోగ శుక్చము 

_ద్రాంతరమందుం దోచి చచనె$ నమ్మ య దెక్క_డికో జవంబునన్. ౧౭ రకర 

అనియిటు విచ్చనూర్చుచు మశవాతురతం బలుకంగల జిత్ర,రే 

ఖ నియమమొవ్పం బల్కె. నినుం "+ గాంతుండు వానీ చనంగ నింతవం 

తను గననేల? నీదగువ్వశథం దొలంగిం చెద నూజడిల్లు నీ 

మనసు హరించినట్టి నవీమన థమూ_ర్డిని దోడితెచ్చెదన్, ౧౭౮ 849 

క, లోకంబుల మూండింటకొ నాకాంతుం డితండె యని మనంబున నెన్న౯ 

నీకలవియైనం జెప్పుము యాకమనీయాంగుం 'జెత్తు $ నానతి యిమా. ౧౮ . 650 

మ. అని యానెచ్చెలీ యూజడం బలికి నోయ్యం చొవ్పంగా నప్పై చ్ 

. , క్కానిరీతిం బటమందు చేవవితతి౯ 1 గంధర్వవిద్యాధరా 

. . హినికాయంబును సెద్ధచారణుల యగకేశ వ్ర జంబుకొ మవో 

దనుజ సోమము మానవాళిని యథార్థం బట్టులే యన్నటుల్. ౧౯ “$61 
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చ, జతనముమిోాటు వ్రానె; మనుజ వ్ర జమందును వృష్టిసంతలి౯ా 

మీతిపయి నూరుండ౯ యశము చేం దగునానకదుందుభి౯ వాలి౯ 
జ్యుతియన లేని శ్రీహరిని $ సుందర కాయముపాల్చువూరు న 

య్యుతివ లిఖంపం గృష్షుని మ్రీయాత్మ జునాయువకాంచి నంతటన్. ౨౦ 652 
1¥ మందాతు మొంబె ననిరుద్ధుం దత్సుతు వ్రాయం గాంచి $ తొోరపుంద్రవం దా 

నొంది తలవాంచి యిట్లనె, సుందరి యితంజే యితండె 4 సుమి యాతండా! 858 

2, అని చిలునవ్వు నెమొగముోనం దొగిం దాండవమాడుచుండంగాం 
దనమది కింప్రగాందనరు 1 తత్స )యుం జూ వెను; జి త్ర రెఖ యా 
తనిహరిపౌత్రు గా నెటీంగ 4 తా నవుడే తగు యోగవిద్యయం 
దు నిపుణయాటం దదృలముతో జవమార నభగివథంబునన్. ౨౧౪ 854 

చ, అరిగి కనుంగొనె౯ దరుణి $ యాదట ద్వారకం గృనష్హపాలితళ; 
. బురవరమందు నందు నుఖముం గనంబేనెడు హంసతూలశ 
య్య రహ్: బరుండి నిద్రంగను $ నాయనిరుద్ధుని యోగవిద్య దె 
స్థీరబలమూని యెత్తుకొని $ చేర్చెను శోణితప త్తనం బటన్. ౨౨౪ రరర 

చ. తనదగు రాకనే కనుచుం $ దత్పరయై దగలసందు నెచ్చెలిం 
గనుంగొని నీప్రియుం డితండె $ కై కొనుమా యని చూపె; నాయుషాం 
గనయు నుతింపంగాం దరము గాని మనోహరరూవ మొప్పునా 
మనుజలలాముం గాంచి తన$ీమానస మెంతయుం దృ_ప్పి నొందలోన్. ౨౩ 86 

తే, ప్రముది తాననపద్యంబు 4 భానిలంగం బురుషులకు నెవ్వరికి నెట్టిగపోల్కి జూడ 
డరముగాని స్వకీయ సద్య వముునందు, నతనింగనాడి సుఖించె నోయ్యమ్లు విరుల, 

నీ, అనిరుద్ధుం డంత న$ీయ్యన్నుమిన్న యు దనుభరియింప మేలివశ స్త్రంబు లొసంగి 
చందనచర్చల $ సంతసంబునుగూార్చి వూలదండల మేను $ పొందువజుచి 
ధూవపదీపముల హృశత్యో యజ మానందవరవళతం గాంచు$వగిది జేసీ 
భ వ్యాసననంబులం $ బానభో జనముల బవావిధసుస్వాదు$భ మ్యములను 

_ఆ. దృప్పీ నొందలనార్చి 1 తీపారు పలుకుల, మనసుగరంగం జేనీ + మజీయు మమత 
శుభతమంబులై న $ శుశ్రర్హాషలం బూజు, నవమురం జేయ నుండ $ నాత్తయలర. 

క్ అనిరుద్ధుం డంతివురమున్క, ననుత ణము వృద్ధినొందుశనట్టి మమత గాం 
చిన యూయుపషతో నొరు లెట్బుగనిరీతిం గూడియుండి 9 కామళ రా ర్చిన్. ౨౫౪ 

క, వనితావహృ లేం డ్రి యు. డై, దినముల వెన్నీయొ గతింపం$4 చెలియం డయ్యె౯ా 4; 
న పాం 

SR CLD TOE] 1 “సో౭సావసావితి స్రావ స్తయమానా మహీపతే” అని మూలము. 2 “చిత్ర లేఖా త్ర 
మాజ్ఞాయ పౌతృం కృష్ణన్య యో? నీ, యయా వివ్వాయసా రాజక” అని మూలము, “యోగినీ 
దౌళ్యాక్మ జత్వా నాయా యోగవిశారదా” అని టీక. /| జీ 
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వనజాతీ! తనదు జవ్వన, మనిరుద్ధుం డనుభవింప $ హోయిగ నుంజెన్. ౨౬ 560 

ఉ. కన్నియ స్త్రపద్ధతి నీ కామము పూనంగ నౌవ్ర, తంబులే 

మున్న వా వానిని౯ా వదలి 4 యొప్పునె యిప్పని దోషమౌ. గదా 

యన్న సదాశ యంబు గన $ కాగల నయ్యుహ నాధవధ్య్వమం 

*దున్నను గప్పిపుచ్చుటకు స్ట నొవ్పక యుం డెడు కొన్ని చిహ్న ముల్, 2ey ౪61 

చ. శనబడసాగా; ద్వారమును 4 గాచుచునున్న భ శుంద్రు 'లెట్టులో 

మనముల సంళ యించి వభుమండనుపు త్రిక యిష్లు సద్వతం 

బును దిగనాడె నన్న విధీముం గనంజేనెడు నివ్వె చిహ్నాముల్ 

"మన మిశ దావరాదు తణమా తే ము దాంచిన ముప్పు గ బ్రెడిన్. ౨౭ 862 

చ. భటు లిటు లాత్మనెంచి తనుసాషమిని గానణగంబోయి మొక్కి ప్ర 

స్ఫుటవినయంబునక దనుజీపుంగవ ! స్వామి ! పరాక్కు నిదు చెం 

గట వినివింవరానిదిగం $ గన్నడుచున్న ను దాయరానిదాొ 

కటుతరవా_ర్త నేమయినఠ గాని యటం చొొగి విన్న వింపంగన్ . ౨౭౪ 3063 

ఉ. వచ్చితి మిస్ట రాజగణశవర్వ |! ఛవత్పుత క న్బయయ్యుం దా 

సచ్చరితంబు మాని వరశసంతతిదూపవషణహౌా వ్రృవర్హనం 

చిచ్చకుం దోంచినట్లు చరశయించినభ ంగిగ మే మెటింగి యి 

. ట్ర్లచ్చటి "కేసు చెంచితి మీదేమనం జక్కంగ నాలకంపుమా.,. ౨౮ 864 

ఉ. ఒక్కనిమేషమా త్ర, మెటుశలో పొరపా టొకయింత లేక యే 

దిక్కు_ను జూడశే నృపతిధిన్ష్య్వముం జక్కంగ6 గాచువార మే 

మిక్క_రణం బ్రెయత్న మున $ నేముజ కంతయు. గాచుచుండలా 

నొక్క_డు గానిమాచుటకు + నోవని రాజగ్బ్భవాంబు దీనినిన్, ౨౯ 86గ్ 

తే, అపరిళుద్ధం బొనర్చిన $ యట్టిజాడ 
మే మెటుంగము దను జెంద్ర,! $ మోాసముఖము 

నందు నింతకుమించిన + యట్లు మనవి 

చేయంగా నేరమని మొక్కి 4 చిత్త మనంగ. ౨౯ 866 

మ. వినుచు౯ా బాణుడు స్వీయవు త్రి దగు దుర ఎత్తీకృముం బెంచి నె 

మన మెంతో వ్యధితంబు గాంగ నిలువక $ మాటాడను౯ తేక వే 

చని కన్యామణి హర్మ్యృముంగని యటకా 1 సంతోషముప్పొంగ నుం 

డినవానిక యదువర్యునిం గనె దళ;న్నీ రేజవత్రైతుణున్. 80 8౮7 

ఫ్రందివరంబు నా+నెసంగు చామనచాయ తనువు రాజిల్లభ్రువనములందు oir 

Tey || . 39 a 66 | 
] “హేతుభ్గర్ణతయాంచ కు రా ప్రీ తాం దురవచ్చ,దైగ” అని మూలము, “దురవచ్చదైః అచ్చా 

దయితు మళై వ్ అని వ్యాఖ్య. 
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. మూండింట సుందరీమూ రయెై తగి వీళంగాంబరమును చాల్ల శ యతివిశాల 

Cl, 

బాహువు లొప్పార $ భవ్యకుండలరుచుల్ గండ భా గంబుల గ ముకొనంగం 

గుంతల కాంతులు + కోమలని స్మీతదీ స్త్ర లమలసుందరపీచకణాతిశ యము “ 

. లందములం గుల్కునమోము $ నధికదీ ప నక వజ! _ర 

ముగ న్నర్పలో నొవ్వునా] సాగసుకాడు 

తనదు వే చ్చే యనితోడ నెంతయును బీతి 

1న తశ్రమౌొడుచు నుండె నాశయ త్రమరేని. 3౧ 868 

మంగళ కరచిహ్నంబులం చొంగడు నాలేను యంగశముల పొందిక నీ 

యాంగంబు లలరం బ్బథుకుచ, సంగతకుంకమలసత్స$జంబులం బ్రి బీతిన్, ౩౧౪ 

.. బుజములనడుమం దాలిచిి యజపా తుం డుషకు నెదుర + నందముగార్చం 
గ జగతిం ద న్నెదిరింపంగంజూలు వన్న లేడు $ గా యనునూహాన్. 3౨ 

. పాచిక లాడుచు నుండంగ, నే మూ చెల; బాణు6 డంత ? హృదయాంతరమం 

దీచర్య యెట్టు లనుచు న్కిదేచిత్తము సాగ నెట్టు] లీవనియనుచున్. 3౨ 871 

తనవమది సుంత నెంచి వివధ ప్ర బలా యుధథారులౌ భటుల్ 

వెనుకొని రాంగ నంతివురి + వెగమ చొచ్చెను; గృష్షుప్మాత్రుం డం 
త నిశితలోహనిర్తి తనీీతాంతభయంకర సాధనంబుం సై 

కొనెం బరిఘంబనంగం దగి 4 క్రూరవథార్హ్యమునౌ న దెంతయున్, 3౨4 6/2 

. కరమున దానింబట్టుకొని $ గాఢవపరాకృమ మొప్బం గాలుంజే 

వరునను గాలదండము వీళభల్ వరంగంగ ధరించి యుండున 

క్క_రణిని దాం గనంబడుచుం. 1 గయ్యమున౯ దనుజాళిం జంవునా 

తురమున నిల్చి, నంతటను $ ధూ రులు యోధులు తజ్జిఘాంస చెన్ , 53 878 

నలుంగడ లక్” ద్వరంవడుచు స్ట నై జగుణంబుల సూక రేంద్రుం గ్గు 

క్క_లువ లెం జుట్టుకొంచుం దనుం $ గ్రున్ననం బట్టుకొనం దలంచువా 

రల దను జెంద్రు యోధుల న రాతిభయంకరుం డాతం డప్పు డు 

జ సలపరిఘంబు చేం జదియం $ జావంగం గొళ్టును దోర్చలంబునన్. 334 874 

. పరిఘహతిం దలల్ పగుల $ బావను లూరువు ల్టైనుగ్దుగా 
థధరంబడం. జచ్చి రందు మృతోతపవ్పిన కొందణు వార ర్యమళ్టై యా 

తురమున వీడి పాణీ రది $ ధూ ర్హమవాసురనేత నై నికో 
త్క_రమును ద్రుంచు యాదవవాతంసునింగోవ పరీతచిత్తుం డై. 35 875 

మ. బలమొప్పారంగ నాగపాళవితతి౯  బంధించె వే యిట్లు లా 

_బలివుత్రు తుం డనిరుద్ధుం గట్టుటయు నవ్వా ర్తల్ వినకాళాల నే 

1 ఇక్తమం చాయలో డెడాటి 2 “శదంగసంగ స్తనకంకును సజమ్” అని మూలము. 
(ప 
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.' జలజాతాయతనేత్ర యానుష మది౯ 1 సంధిల్లుశో కా రులకా 

తే 

నిలువం జాలక యశ్రు బిందువితతుల్ $ నెత్రంబులక నిండయగన్. 3౫ 876 

ఒక్క_తఈణమున నయ్యవి + యురుతర వ్ర, 

వాహములరీతిం బాణుంగ $ సంత మెంత” 

ఖై ర్యమును వీడ బిట్టురోకీదనము చేనెం 

దనదుకోరిక వ్యర్థమై + చనియె ననుచు. 3౫ 877 

—940- 

అఅువదిమూండవయ థ్యాయ ము, 

ట్టి శ్రీవారి బాణాసురుని పె కరుగుట. అతా 

. ఈరీతిం బలికి శుకమున్కి భూరమణా! ద్వార కాఖ్యీవురి ననిరుద్ధుం 

_ జానేయి కానబడక య, చేరీతినొ పోవ బంధులెల్ల మవో_ర్టిన్, 4 878 

స్రీ 

మనములు గుందంగ నుండం,గను వార్షికమాసము లవి 4 గడ చెను దుణిఖం 

బునం బొగులుచుండ నాలుగు మునివతి యగునారదుండుశమురహారుకడకున్ .౧ 

వ తెంచి బాణదనుజాుని, చేత౯ బంధింవం బడియె6 1 జిత్రముగా స 

ర్పాతతేపాశంబుల నని యాతం డొనరించినట్టి 1 యద్భుతరణమున్ . ౧y 890 

వినిపించి శోణితప్రురం, బున ననిరుద్ధుండు గలండు $ పొం డనికి నటం 
చును దెల్బ వృష్టివీరులు, వనజాతపహూలాయుధులు వీఖావమ్గు తగన్, ౨ 95! 

''తము రటీంప సుఖంబుల, నమరుట శో ణితపురంబు+నందుంగల పతే 

శుమనుమని౯ గొని వచ్చుట, కమితోత్సాహుంబు లొప్ప + నరిగిరి కడంశన్.౨ 

పృద్యుమ్న, సాంబ, సా్రరణ యుయుఖథానులు 

| “నందుడు గదు డుహానందుడు మటి 

భచ్చాదులును గృప్ష్రబలభ దృ యుతులయి 

: దొాంద శావ"హిణుల్ $ తమ్ముగొలిచి 

చనుబేర శోణితీమును నాల్లు పక్కల 
దబ్ 

ముట్టడించిరి తమశ+భుజబలములు 

పరులకు మిక్కిలి $ భయము గల్పింపంగ 

నంత బురోచ్యానీసంతతు లను 

“బాడుచెయుచుం టా, కారవటలములను 

గాలం జేయుచు నట్టళ్లం 4 గూల్చి మజీయు 

గోపురంబులం బడందన్ని 4 కోరినట్లు 
బాడుచేయంగ నిర్భరశపౌరుషమున. ౫ 398 

క. కోవం ఛా వేశించిన, రూవంబునం బరబలానుశరభూవం బగునే 
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నాపరివృతుడై. బాణుం, జాపురముననుండి వెడలె + నంతకుపోల్కన్. ౫ 884 

చ దనుజవ రేణ్యుర కణము $ చా నొనరింపంగం బూని సర్భముం 

గను భగవంతుం డాశివుండు $ కార్తు కమూని సమ _స్తయుద్ధనా 

ధనముల దాప్పీ స్స, వ్య మథశ+తల్ల జు "లవిరథధిం గవాడి రాంగం బు 

త్రనికరస సంయుతుండయి ప్రుీరంబును వెల్వడి వచ్చె వేడుకన్. ౬ 885 

త్తే నందివృషభ ౦బు నెక్కి రాఫ్రముం దదనుజు 

మార్కొానంగం బూనె వారు నీమాడ్కి_ మారు 

కొనిరి శంకరకృష్ణుల$కును, గుమారు 

నకును బ్రచ్యుమ్నునకును రశణంబు సాగ. ౬ 886 

క, కర మద్భు తావహమయి గ ,గురుం బుట్టింపంగC దగిన 4 గురునంగర మ 

_తృరుణమున సాగ నాహల,ధరుం డప్పుడు పౌరుషమ్లు $ దై వారంగన్. ౭ 

. కూర్పకర్దుని మణ్ 4 కుంభాండకుని డాంశి సంగ్రామ "మొనరిం చె? సాత్యకియును 

బాణుని మార్కొని $ బవరంబు సాగించెనంత సాంబుడు బాణుూనాత తృభ వునిం 

. దలంవండె; నాయుద్ధో మెలమిం గాంచంగ .బ బహాముఖ్యులె" నిర్భరులోమునులుసిద్ధ 

ఇచవారణుల్ గంధరర్టన త్త త్రము లచ్చరల్ ంనకులు 'చేవయాశనాళ నెక్కి 

తే. వచ్చియుండిరి శౌరి య$వార్య శర్వ 
మలరం జాసంబు సారించి $ యలఘుతీ వ్ర 

సాయకంబులు పరణగించి 4 శంకరాను 

చరులం (బ్ర మథుల గువ్యూకళసంతతులను. ౯ 888 

క. భూతాళిని -డాకినులనుు జేతాళుల యాతుథానోవితతుల మజీయుం 

చేతవిశాచవినాయక, మాతృశలను భీకరముగ 4 మంటలు |గృమ్మన్. ౧౦ 889 
నీ, హౌస్తాండగణముల స్ట గ్ఫూరులౌ బ్ర బ పారతుస్సుల మణీయునూగల్లు వారి. 

చాజెలాం చేని ; నీవషడువున హరః వి లే మింవం బినాకియు $ మించు వేడ్క 

బవాంవిథాస్త్రంబులం $ బరలించె హరివై వన శార్జియుం బ్రత్యస్త సంతతులను 

em 

వైచి మరల్చి న+వ్వ్యాని విస్త య మింతణైన నొందక మజీ+హరవిము క్ష 

లే. ములగు బవాస్త్రవాయవ్యశములకుం బ్ర బ్ తిగ ' 

బ్రహ పార్వతసామాస్త గ్ నర్యములసు 

వైచి మరపించె; నాగ్నే యీబాణమునకు 

సరిగ బర్జన్యనామ కాఫస్త్రమును వై చె. ౧౨౪ 890 

క. హరు డంతం బాళుప తవొను, వరమాస్త్రము వైవ హరియు 4 భావితతులచే 
నిరుషమమగు నారాయణ, శరవర్యము వై చి నె $ శాంతింపంగన్. ౧౩ 891 

క, హరియంత జృంభ ణా స్త్రము, హరువై6 బరణించి మోహామందయగం జేనె౯ 
ద్వరపడి బాణుని బలముల్క బరిమూర్షంగం బూని గడల 1 బాణ ప్రతతిక, ౧౩ 
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క్ర, శిత ఖడ్డంబు లనుకా వైచి తగం జూర్హంబుగాంగం $ చేనె౯ా, భూలే 

శు తనూజుండు గువు డని న,చ్యుతనూనుని బాణములు మీహోోద్ధతిబర్వన్, 

ఆ. వీడితాంగుండగుచుం 1 బృథుర కృథార లంగములనుండి వెడలథగగా మయూర 

వాహనంబుతోడ  బవరంబు వీడి య,_త్తటీనిబోయెం దనదోదర్స మెడల. ౧౫ 

సీ, కుంభాండుండును మణీ $ కూవకర్ణుండును బలరాముముసలహాశతులను బడిరి 
వారినై న్యంబులు $ వరుస నల్రడలకుం బరుగిడె; నంత స స్వ్రోబలము లిట్లు 

కలగుండుపడుచుంటం $ గలయంగం గన్తొని భరియింవరాని ఫో;వమునం గృష్లు 

ననుజుండా సాత్యకి $ యనినే నేయుచుండిన నాతని చ్చ డించి 1 యచ్యుతువయి 

తే. కడ; దానవవతి యప్పు 4 డై దునూటు 
విండ్ల నొక్క_ట సారించి $ విగమోక 
దుర్శదుండయి పాల్పుటం 4 దొడిగి యొకొక  . 

బాపమునయందు శెండేనీ |) సాయకముల. ౧౮. 89 గ్ 

క. హరివైం బజవె౯, బాణా,సురుకోదండముల నెల్లం $ జూర్లంబులుగా 
ధరంబడం బేనెం బరా క్రృను, మరుదుగం గన్పడంగం గృష్షుం 4 జావణమున నే. 

ఉ. అంతటం బోక తద్ద్రథము $ నశ్షగణంబును సారథిక్" వడికా 

'బంతే మెలర్చం గూల్ప్సి హరిగభావుకసూచనమైన శంఖ మ 

త్యంతరవంబునక్ రిప్రహృృశదంతరముల్ వగులంగ నొత్తె దు 

నాంతరణంబు నివ్విధిం బశరస్పర బాధక నాచు సాగంగన్, ౧౯ 897 

చ, దనుజవరేణ్యు తల్లి తనసోధర్మ ము పు త్రునింగాచు టొక్క_ంబే 

యని తలపోయుకోటరయు $ నాత్మజు ప్రాణములకా స్వళ క్రిం గా 

వను దలపోని వస్త్రమును? బాసి శీదోరుపోటంధ మూడి వీ. 

ఫునం బరంగంగం 'సృష్తునకు $ ముందట నిచ్చె మవాతురంబునన్. ౨౦ 898 

' చ, హరియును వస్త్రహీనయగు $ నంగనం జూడంగ నొల్ల కాస్యము౯ 
మరలుచుకొన్న బాణుండు వ్ర ఫమూదము తవ్నె నటంచు నెంచి స్వీ 

యరథముపోవం జావములు 7 నట్టు లెకాంగం బురంబుం బొచ్చె శం 

కరుండును భూతవారములు 1 కాలికిబుద్ధి వచించుచుం జనన్. ౨౧ 699 

ర శై_వజగరమును బజ'వెకొ గోవిందునిమో:౭ద నదియు $ గ్రూరతరం చై 

చేవం దగి తి త్రీ శిరస్సుల, చే వణిలుచు: బ త్త యమున $ జెలంగుచు నుండెన్ ౨౧౪ 

క. అతిఫీకర రూవుబున, జతేనమ్మున దశదిశలను 1 జాలావళిం గా 

ల్చుతేమిం బాజాడు నటు లుచ్యుతువై కిం బోయె జవము 1 నుద్ధ తియుయ దగన్, 

క. నారాయణుండు దేవుం, డారీతిం చై కివచ్చు $ నాజ్వరమును చా 
నారసీ ని స్వీయ జ్వరమును, ఘా రాకృతిం బొల్చుడానిం $ గొని వై చెం (గ్రుధన్. 

ఛా 0_భాగలాలర్ళ్తే 
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క. వైవం బన వై పఫ్టవ మనంగా వసుధం 'బేరుంగాంచి $ కడువెబ్రెడు నా 

= 2-దేవజ్వరములు "ెండునుు వేవేగ జయేచ్చ లొలయ 4 విక్ర, "ము మలరన్. ౨౩ 

క. వోశాడల బొచ్చె. నంతేట్క, నారాయణసంవ చ 'యు_క్ట $ నాసారూవ 

న్స్ శిరఠజిత మా. జర మది,సారబలం' బొప్ప నాం శై వజరమున్. ౨ 3y 904 

క, పరిషీడితమై. యేడ్చుచుం బరిరహీంసంగయజాల్లు $ వాని నొకని చా 

నరయం' జాలక. భీతిని హరిని శరణ్యం గనంగ 4 నరుజెంచి వెస న్. రో. 905 

చ "కరములు మోడ్చి యి ట్లనియెం $ గంజదళాయతనేత్ర ! కృష్ణ! యా. 
“సరనీజసంభ వాదులకు $ స్థానము సర్వగతుండు కద్దుయం 

బరముండు విశ్ళజన్మ వరిీపాలననాళన హాతుభూతుగడు౯ా 

నిరువషమళ క్రి కిసంయుతుండు $ నిర్మలమూ_ర్రియు నా న దెవ్వండొ. ౨౦౮౮౪ 906 

సి. వైతన్యఘనుండయి 4 సకలవేదైక వేద్యస్వరూపుండయి +) యమలశాంతుం. 
 డయి యొప్పు నెన్వండో $ యానీకు వందనములు గూర్తుక బర మేశశమురహర శివ 

కాలము దైవము కర్త ము జీవుడు సంస్కార భూతసనూకక్షుములు కు సృకృతి 

' యారీతింబ్రాణ మ$పహాం కారమును హోడళవి కారములును దోత్సంఘరూొప 

లే. మైన లింగబేహము మజీశయట్టి దేహ జన్యకర్మము మణి కర్మశజన్యదేహ వ, 
మనెడు సంసారమును భవవదవమలమాయివలనం గలుగును గాదె యోఫవాసుబే 

వ. తన్ని చేథావధిభూతుండనై. నని న్నక, శొయించెద. లీలామా త తృగృహీతంబులగు 

,:.”' బవువిథావతారములచేత నీవు చేనౌమానులను ధర్మ నిబంఛసములను జబాలిం 
తువు. హింసావృ_త్తినవలంబించి యున్హార్హులనం బరంగుదుష్షు లను జెండాడుదువు, 
మవాోళ్తా | నీయవతారంబు భూభారహరణార్థంబు. ఎట్టవారిశే దుస్సవాంబగు 
భ్ వదీయ తేజో విశే చెషంబునం బుట్టిన కీత్రజ్వరంబునం దవీంచెద ఆశాపాశముల వేం 
గట్టుపడి నీదివ్యపాదారవిందమూలము చేరక దూరముగ నుందునంతేపర్య్యం 
తం'బెకదా 'దేహభథారులకుం డావంబు .వీడించు నని వేడుటయు భగవం 
డంగీకరించి యి ట్లనియె, ౨౮ , 908 

క. కరుణించితి నినుం ద్రిశిరాజ్యర మూయది నీకు భూరి బాధం గగూర్చం 
బరికింపకుండు నింకక్కా బరితావము వాయు; మొక్క_వలుకును వినుమో. ౨౮౪ 

క్ష మన యిరువ్రురసంవాదం,బును దీని స స్మరించు నెవడు 4 పొందండుపో యా 
_ మనుజుడు నీదా తావం,బు నంచుం 2 బల్కంగ నదియు 4 మురపారు ఛ_క్రిన్. 

క. కొనియాడి (మొక్కి. వలగొన్ని చనియెక౯, బాణానురుండు $ స్యందనవర మె 
క్కి. నిజబలంబులు గలం, గనువచ్చె౯ శౌరితోడం $ గదనముచేయన్. 30 

క. నానావిథాయుధంబులం బూనిన బాహువులు వేయి 1 భూరిభ యంబుళా 
| 'నేన్లలకుం గలత్చింపంగా నా బాణాసుధుండు $ కడం (గు రథా కై డె i 304 912 
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చ, హూరివయిం చెక్కుఖభంగుల శ రావళి టై చుచు నుండ జ శ్రీయుం rr 

ద్వరపడి యాసుదర్శనము $ వైచిన నయ్యది ఛీకరాకృతిం 

బరుగిడి తి వృథార లను $ జాహుూునులం దునుమూాధెం బెద్దదా, అ 

తరువునం గొప్టు శాఖలను + డా నొగిం ద్రుంచుకుఠార మట్లుగన్. ౨౨... 913 

చ. తన ప్రి యభ కుబావునుల 1 డై కై త్యవహపం డిటు త్రుంచుచుండంగాయ 

గని శగవంతుం డొలినవ్చండు $ గాథఢకృవం దను నముహరిం టో 

వను దలపోయు. గావున జవంబున శ్రి హారి గాన వచ్చి య్ 

ట్లనియె, మవోత్మ! నీను శృుతుకలందు 'ససాఢముగాం 'జెలంగుచున్. 33 914 

క్ర పరమబజ్యోతి స్పనంగాం బరినుతిం గాంచుచు నెసంగు 1 బ్రృహంబవు 4, న్ఫీ 

వర! నిర్హ లాత్తుండ వగుచుం బరరౌడు నిను నాకసంబ$పాలి * నెల్లెడలన్. 33y 

cir వ్యాపించి యున్న టి వానిగా గాంతురుు నభము నాఖిగ్య వదోనముగ వహ్ 

వనము శేతస్సుగ $ దినము మూర్భంబుగ దిక్కులు శ్రుతులుగస్థిరయుం బాద 
ములుగాయగ, శీతాంళుం 4 డలమనస్సుగ భానుం డమొలుగా కివ్రుంగడనెడు నేనె 

_ తలంవ నహంశకారోత_త్త (ంబుగా సంద్ర, ముదరంబుగా వృత్రశవాుండు మొదలగు 

తె, నట్టి దిక్పాలకులు భ వీదమలబావా 

వులుగ నోషధిసముదయ1ములును రోమ 
ములుగ నంబుదములు శకేశశీములుగ బ్రహ 

బుద్ధిగా నొప్పియుండంగం $ బొలుతు వీవు. 3౫4 . 916 

వ. ప్రజావతి పురువావయవంబుగా, ధర్మము హృదయముగా లో కావయవకల్చ 

నుండగు పురుషుండ వై నీవె యెసంగందును. అని పలికి మజీయు. 3౬ 917 

క, ఇసుమంతయేని చ్యుతింగన, కెసంగు స్వరూపంబు గల్లు 1 నిశా! ధర్మం 

బు సరిగ రతీంపంగ లో,కసమితికి౯ మేలు గూర్చఠగా తీతిమోందన్. 31౪4 

తే. నీదునవతారములు గల్లు 1 నీరజాత 
తావకానుభావంబున $4 నేవరుసలగ 
నేదు భువనంబులను మేమ 1 యేలువార 

మనుచు భావించుచున్నార శ మాత్తలందు. ౩౭ 919 

వ, మవాత్తా! నీవు సజాతీయరహితుండ వై యాద్యవురుషుండ వై శుద్ధుండ వై స్వప్ర, 

కాశ జ్ఞానస్వరూపుడవై విజాతీయరహీ తుండవై సర్వ -హీతువై కారణాంతక 

మేదియుం గానక వర మేళ్వరుండ వై వెలయుదున్చ. సమ _స్థనిషయ ప్ర కాళ 

_ నార్థంబు నిజమాయాయోాగమునం జేసి ప్రతిళరీరమునందును నిభేదముగల 

వానిరీతిం గనంబడుచుందును, మేఘసమా చ్యాదితుండగు భాస్క_రుం డానీడ చే 

లోపలిరూపంబులనెల్ల Cc ట్ర కాశింవంజేయుచందంబున నీవాత్మ కార మైన యహం 
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కారముచే నావృతుండవయ్యు సర్వదా స్వప్ర కాశుండవుగావున నుపాధి 
భూతములైన గుణములచేత నుపహితులగు గుణయు క్తులను (బ్ర శాశింపం 

చేయుదును భ వన్గాయావిమోహితులై మానవులు పుత్త్రకళ త్ర గృవాదులయం 
చాసక్తులై సంసారమవాదు;ఖసాగరమున మునుంగుచుం బేలుచు మరల 

మునుంగుచుం 'దేలుచు నిట్లువరిభ మించు చుందురు, క ర్తాధ్యయుండ వగునీ చే 

నొసంగంబడిన యీమానవకశరీరముం బొందియు నిర్హి లేంద్రి, యుంజై. భవదమల 
పొదపద్మముల నారాధింపని వాం డాత్త వంచకుండగాటయే గాక శోచనీయుండు 

నగు. 'అనాత త భూతవిషయములనశై. యాత, యు బ్రియుండు నీళశ్వరుండునగు 

నిన్ను విడుచువాయు విషమే యగునని యమృతమును బరిపారించినవాం: డగు 

నని మటియు నిట్లనియె. 'ర౨ 920 

చ. వనజదళాత! నేను సురశవర్యులు బవ్యయు నిర్మలాత్తులె" 
మునులును నిన్ను నాత్తమయు 1 భూరితరప్రియు నీళ్వరు౯- ముదం 
బున సకలప్ర కారములం $ బూనికమిాజంగ నాశ్రయింతు; మూ 
వనంగ జగంబు వుట్టుటకు 1 నయ్యడివృద్ధిని బొందు మాడ్కి_కీన్. ౮౩ 92] 

ఆ, విలయ మొందుటకును $ వెలయుదు కారణ 

మవయి సముండ వనంగ 1 వివిధభూత 

సుహృదుండ వన మజియు $ శుభదుఃడ వనం బ్రైశాం 

తుండ వనంగం బొగడగబడుదు వభవ! ౮౩౪ 22 

నీ. నీవ చూడం భూరి;డైవతంబ వనన్య మనంగ నొప్పారుదు $ వది తీయు. 
డవు చరాచరనామక వివిధ ప్రాణుల కరయ నధిష్థాన 4 మగుదు వీవె 
యిట్టిమహ_త్త్వంబు నే పొందియున్న ట్టి నిను భవ మోమార్థ $ మనయ మేము 
భఖ జియించుచుందుము; 1 బాణు6 డీతయ నన్ను భ జియించుహాండు నీవకులలోన 

తే, నిష్టుడగు వాడు నావెంట 1 నెప్పుడుతిరుగు 
వాడు గావున దేవా! యభయ మొనంితి 
మున్ను చవోదువై వి నిడి $ యున్నసువ్ర, 

సొదమును వీని మైల జూప $ సరనీజాత[ ర 

చ. అనుటయుం గృప్పమూూ_ర్హి యను $ నాదృతి నోభగవానుండా! మనం 
బున నెదికోరి వల్కితివొ $ పోల దలంవం బ్రాయంబు నీ కెదో 

యొనరుతు మేము డాని మసా$మోాజ్ఞ (ల! వో “ప్రయా. బ్రీయంబు మా 

కును సదియే ఓ ప్రీయం బగును * గోరి య బెవ్విధి నిశ్చయింపతో. ve 9లో 
క. అనుమోదించితి దానిన వినుమా బలిపుత్తుండౌను 5 వీయ గనుక నా 

కును వీనిం జంపశఠా చ్కేలన నేం బ్రవ్లాదునకు మవాభ కు కృునకున్. ర=౪ ౮20 
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ము వరముం బ్రతి నొనంగినాండ మును నీ$ఠవంళంబుః: ద్రుంపం జువిరా 

నిర తెలా మిరవి వముహేాళ! యట్టులయిన౯ (3 నీకిష్టుంయమైనం గా 

వరముం బూనిన వీని నిట్టడయగా స్ట వాంఛించి యిపీనివా 

కరముల్ త్ర ంచితి భూమికికా భరముగాం + గస్పట్టు నై న్ఫంబులన్. ర౭ 926 

క. పారిపషుచ్చితి 5 సోచేవా, కరుణకా బాహువులు నాబ్ద్లు 4 ఖండంపక యా 

శరునకు వీనికి నిచ్చితి, జరామరణహీానుండౌో చుం 3 పరియింపం దగున్. ౮౮4 927 

ఆ. భయము దేనివలన 4 బడ యక నీపార్ష, దులను ముఖ్యుండ" చుం $ జెలంయగుంగాక 

యనిమె; బాణుం డిట్టు లభయమిచ్చిన హరి, కపుడు శిరసు నేలోనంట మ్రొక్కి. 

వు, అనిరుద్ధాఖ్యు నుహోసమేతముగ దోవ్టుస్యందనం చెక్కీ_వ 

చ్చునటుల్ యత్నము చేని తోడొ్క-నుచుం గృగమ్షుం చెరవచ్చె౯ జనా 

ర్లనుం డత హీణ నేన తన్లొలువ నంగతకా దివ్థీవ స్తా సాదికం 

మ్నం జక్కంగ నలంకృతుండయి యుషం 1 బూవోండిమిన్న ౦ దమిన్. ౮౪ 969 

క, జతగాం గొని యనిరుద్ధుండు, మతి మోదము పొంగ రాల + మన్ననలక్ ద 

ద్దితి జేంద్రు, నిలిపి పురమున, కతిజవమునం బోయె హూలధ$ రాదియుతుం డై. ౫౧ 

చ. వారుండును సాగనంవె; హరి $ యంత ధ్యజంబుల. దోరణంబుల౯ 

బురము స్వలంకృతంబగుచుం $ బొంకముగా6 దగియుండ మార్లచ 

త్వరములం గుంకుమోదకము $ బాగుగ జల్లి యలంక రించియుం 

డ రమణం జేరంబోయెను జీనంబులు సంతస మబ్బుచుండంగన్ . ౫9 లప్! 

క, ఆనకదుందుభి ళంఖ,థ్య్వానంబులు చెలంగ వచ్చి 4 త న్నెదురుకొనం 

గా నెలమి సత్క్రరంవంగా నళినాకుండు ద్యారా నగరంబున్. ౫౨4 932 

'క. పురజనులు సుహృదయులు భూూసుర్రవర్యులు గౌరవింపం + జొ చ్చె; నెవం డీ 

_ పహరివిజయము ళంకరుతో జరగిన సం గామకథ ను4హకికాలమునన్, ౫౩ 933 

క, మేలుకొని సంస్క రించునొ చాలక్ మేతొందు నతడు + జయముందు నడే 

వేళ. బరాజయ మెన్నం, గా లేకుండంగ మెలగు 1 గంజాముకృపన్ , 3 934 

అటువదినాలవయయశ్య్యాయ ము. 

=ఇ్రిర్రి నృగమహారాజుచరిత్ర, ము. ఏఈ 

చ. అని హరిదాచరిత్ర, ము మశవాసుకృతే ప్ప పదముళొ వచించి యి 

ట్రనియె శుకుండు సాంబముఖు 4 లైన యదుషప్ర వరాత్మజస్తు లె 

ల్ల నొకదినంబునందు సువీలాసము ం విరాజ. జారుఖెనులే డం 

కను గదముఖ్యులుం గలిపీ $ కాననమందునం గీ డ సల్బంగన్. ౪ 0495 

ప్రద్యుమ్న ముఖ్యులు $ రమణమోణుయగ రాయగల జని యువవనమునం + జూలనేవు 
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విహరించి విహరించి వే జలముం గోలు నాస్తి త్వర వెట్ట $ నందునందు 
సలీలాళయంబుల $ జాడల నరయుచు. బాథోవిపహీనకాశవమున నొకట 
నతృద్భు తాకృతోయగు జంతు వొకండుండ. గాంచి; రాజంతువు 1 త్యాధరంబు 

తే, వలెం గనంబజెం గృకలాస $ మలఘుభ యద 

మద్ది యగు డానింగాంచుచు 1 న చ్చెరువును 
దయయుం బురిగొన దాని నెశ త్తంగం:దలంచి. . 
జతన మొగి౭జేసీ యంతట $ సాహసమున. 3 936 

క. అదివైకి రాగం జాలదు, గదయని చర్మంపుం్రాళ్ళం $ గట్టియు దృఢతకా 
గదిరిన తాంతవపాశస,ముదయమునం గట్టియుం బీ మోదమువాంగన్. 3౪ 

ఆ. పైకి లాగంయజాచి 1 వారుష మెల్ల వ్యంర్థమ్థు గాంగ నింక6*+ దమరు దాని 

నెత్తి వై కింజేర్చ 5 న్నిత్తజీం దగ మన్కి తలంచి పోయి హరికి 1 చెలిపి రద్ది.౮ 988 
సీ, పరమోత్సుకంబున $ బాలకుల్ పలికిన విని భ గవంతుండు | నిళ్వభావ 

నుండు వద్బదళనయాను(డు కృష్ణం డవ్చుడె యాచోటికి౯ వచ్చి + యందు నున్న 
యూసరవెల్లిని  నొగి లీలనే సవ్యకరమునం బయికె శ్తెం 4 బరమశీ ల్హి 
యగుహరి నిరువమశహ స్ట సంస్పర్శమా త్ర, మున నూసరవెల్లి 1 తల్భే ఇంబ 

లే, తనువు దానిని విడనాడి $ త_ప్తవోరి భర వర్లంబునం దగు $ వవువు చాల 
నద్భుతక లాపములు తగశనంబరములు, మాల్యములు మిగులం దాల్సిశమహితరితి. 

చ. తను వమరంగ దివ్యుండయి 5 తద్దయు బొచ్చె ముకుందుం డాత్త నా 
తని జననప్ర, కొరమును $ దాను సమ్మగ ముగా నెటింగియు౯ా 
జనులకుం దచ్చరిత్రమునం $ జాల నెజటుంగలం దెల్పవచ్చు క 
రృనియతి నన్న కోర్కి. బహుమానము మోాటంగం బల్కె. నివ్విధిన్. ౬4 940 

తే, ఓమవోభాగ! యెవ్షడకవో? సమ_స్తృ జనసమాదృత రాపంబుశనను వెలుంగు 
చున్న వాడవు నిన్ను నేకనాక్క "దేవ, వర్యుంగా నెన్ను వాండ ద్రు/వంబుగాగ,. 

చ. ఒనరిచి తెట్టికర్మము? నశేదొవ్పనియీస్థ్రితి నిన్ను బొందం జే 
నిను గడు మంగళంబులం ద్ర సిద్ధిని గాంచినవాండ వంచు. దోం 
చెను నినుగన్నయంతనె వోచింప్రమ యున్నదియున్నయట్లు డా 
నిని వినణగోరువార మడి $ నీవెజిలంవలో నర్హ్యమైనచోన్, ౮ 942 

చ, నరవతి యయ్యాునంతుండు జ?నంబుల కెల్ల నెబుంగంవేయ నీ 
చరితము! జెవ్చుమం చడుగ 1 సారసమి త, సమాన కాంతి వి 
స్ఫురదురు సన్మణీమకుట 1 శొ భితశీర్ష ము మాధవాంమ్టివం 
కరుహయుగంబు సోశునటు $4 గాం బ్రణమిల్లి వచించె భ_క్లితోన్. ౯ 948 

మ్, నర వేషంబును వేడ్క_(బూనిన జగనన్నా థా! నృగుం డన్న భూ 



జర]. దశళమస్క 0ధ ము, 481 

ce 

తై, 

వరుడ౯ా భూరియశంబున౯ా వెలసి యిశమ్యూకుండు నానొప్పు రా 

డ్వరుసూనుండ వదాన్యు లింద అనుచుం 1 గ నావేళ నా 

చరితం దించుక సోశియుండు భవదోచ్చశో త్ర రంధ్ర, ంబులన్. ౧౦ 944 

అన్ని భూతేములకు 1 నాత్తసామేగ నొప్పి హాంబలనైన వాస్టిీీఘాత మొంద 

నట్టు దృష్టిం జెలంగు $ నట్ట నీకుం చెలియని చేమియుండు నేస్సైన నీదు 

నానతిం దలయాల్సి $ వూనెద( జెప్పంగ నిసుకలు భూమియం 1 దెన్నిగలవా 

యాకసంబునం జొక్క_4లనురియుండునా యెన్ని వర్ష 'థారలసం ఖ్య1వజలునెంతో " 

యన్ని గోదానములం దగినట్టివారి, శేను జేనీతి ధేనువు  లెట్టివనుచు 
సంశయిం చెదొపాలనొ$సంగునవియువయసు మిక్కిలి విలయంగశవజులునవియు. 

*క. ఎవ్వరి కేచాధయు లే, కివ్వోసుధం దిరుగు సాధుశవృ త్తి గలిగియే 

తే, 

రొ 

"దిలల రజతంబు ముటియు శ్రకయ్యలను వస 

చ. 

మవ్యవుగుణములు రసము, నివ్వటిలంగ నొవ్వునవియు $ సీరజనాభా! ౧౨] 

కపిలవర్ణము గలవియుం $ గాంచనంపుం 

బూత 4 శ్చాంగంబులం దగం + బొలుచునవియు 

గొరిజల౯ా రూవ్వభూహోని+కర మలరయ 

మంచి వస్త్రంబులం గప్ప + మించునవియు. ౧౩ 947 

సుమమాలా లంకృతిచే నమరియు నొప్పారువాని 1 న్యాయముగా ద్ర 

వ్యమునిచ్చి కొన్న వాని నియమున౯ నె నిచ్చినాండ 1 నంబుజ'నే శ్రా! ౧౩ 

సాధ్వలంకృతులయి $ సచ్చీలగుణములు గలిగి సత్యప్రతోముల నొనరిచి 

తవమున విఖ్యాతి 5 తగ బవావాదు.లై సాధువులై వయాీస్సాంద్రు, లగుచుం 

జాల దరిద్రులె $ సత్కు_టుంపిముగల్లి ౩ వెలయు ,బొ హణులకణ్విమలభ కీ కీ I 
దాన మొసంగితి $ ఛేనువారంబుల నావులనే కాక $ యవనిభాగ 

, ములను స్వర్ణ ంబులక౯ గృహముల పాయముల 

గజములను దాని కాయులతిం $ గన్నియలను 

యై 
ములను మణులను గృహవస్తువుల నొనంగితి. ౧౮౪ 949 

క క్రతువుల నొనరించుచు విధి, పహితములుగం దడాకవావి $ కష్ట క్రియలకా 

చెతేనమునం శేసీతి శ్రీ, పతి! భగవత్ఫీతింగోరి $ పాడువడితిం జూ! ౧౫ 9860 

ధరణిసురో త్తముం డొకండు $) దానము నావలనక్ గు పొంచి వుం 

దిరమున కేం దృ_్తీమెయి $ ధేను వబెట్టులొ తప్పిచేర శ, 
వర! మును పున్నమచ్చికను 4 వచ్చి మదీయముై న గోవుల; 
జరగినకార్యు మోయది నిజంబుగ నే నెలుంగగ౯ రవంతయేన్. ౧౫ 9] 

న “వయస్వినీ స్పరుణ్ళ్ళీల రూవ గుణోపవన్నా! కషిలాహేమశ్ళంగీళో” అని మూలము, 



432 శీ) తాండ వకృష్టభాగ వతము [అ 

చ. అనుదిన మిచ్చుదానములశయందును దానినిగూడ నొక్కవి 

వు;నకు నొసంగితికా నియతం $* బూనియె యాది(జవుంగవ్రండు దా 
నిని గొనిపోవ్రుచుండ నిది $ నీశౌటు లబ్బెను నాదియే సుమి 
యని మును దానికా కొనిన $ యాద్విజుం డాతనితోడం బల్క_ంగన్. ౧౬౪ 

ఉ. రెండవసారిఛేనువుం బరి గ హరితిని గొన్న భూసురేం 

ద్రుండు నృగుండు దానముగ 4 ధూ_ర! యొసంగాను దీని నివ్వుజే, 
యొం డనకుండం బొవృనియె 3 నుద్ధతిమిాఅం వార ల్ర్వు దో 

యండజవాహనా! తగవుశలాడంగం బూనిరి తన్నిమి_త్తమై. ౧౭ 955 

చ. తమతమవంతముల్ నెజుంవ 4 డా రెదలందును నిళ్చయించి వా 

దములను సప్పీ నాకడకు + దానిని గొంచును వచ్చి యిచ్చి యా 

_ ది మరల నీవి వొంగిలితి 4 దీనిని థర మె యిద్ది నీకు నం 
చు మజీయు నిన్ని సారులన $ జొవ్పడనట్లు వచించిరోవారి! ౧౮: . 954 

క. ఆమాటలు వెవిసోశీన, నామది భ్రమ మంకురించె 4 నళినామా! నే 
నీమాడ్కి_ ధర్మసంకట, మే మది చేచంగ వార $ లకర గనుచున్. ౧౮౮౪౦85 

సీ, స్రార్టించితిని మేటయావుల నొకలత మాకొసంగెద నాకు 4 మోర లిండు 
ఛేనున్రు నిద్దాని $ నేను మోాకింకరుండను సుంతయేం చెలి$యను నిజంబు 
వార్త నిద్దాని నావలన సాగినయపరాభహా టను నను గ్రహ మునుపు(డు 
ఘోరమా నరక మక కూపంబునంబడు చున్న యీదాసున్! నన్ను నిట్టి 

తే, ధర్మసంకటమున నుండ $ తగు సముద్ధ 

రింప మోాక్ని యొంత్రాగర్థింపం దగునొ 
యంత వెండితి మును గొన్న + యవనిసురుండు 
కోవసంయు క్షి బల్కె నో 4 &ోణినాభ! ౨౦ 956 

క, ఛేనునియుతము నొసంగిన, నేనంగికార మూన 1 నిది నిజ మనుచుం 
దా నేశాను రెండవయతం డోనృవ! పదివేల నాల 1 నొగి నిచ్చిననున్. ౨౦౪ 

ఆ. దీని మాని వాని + నేను ఇగాకొన నని, వలికి వెడలిపోయి; 4 జలజనే త్ర 
కాలయోగమునను + గాలుని దూతలు, యముని కడకు నన్ను గనతిజనమున, 

క. కొనిపోయి రాదిదేవా!, వనజాశా! లోకనాథ! 1 వై నస్వతుం డం 
త ననుం గన్హ్లొని రాజూ% మును పావం బనుభవింవఠీబూనం దలంచితో? ౨౨ 

క. మును పుణ్య మనుభవింవం, గను దలంచితొ? చెప్పనయ్య$త్య"పాలక! నీ 
వొనరించినదాన వ వ్రజు జనిత మవాపుణ్యఫలము $ సమధిశము సుమో. ౨౨ 

క. ఇది యంతము దాసి ననంగం దగక యొంతయును లోకథగణమున వెలయు౯ 
మది నెన్ని పలుక వయ్యా! మొదట నదే ఫలము నొందం + ఖూనెద వనినన్. 



చ. తొలుతనె పావముం గుడువం దోంచెడు నా కని వల్క్నాండ, నా 

ce 

(i 

పలుకు వినంగనే యముడు 1. పల్కెను వె పడవయ్య యంచు నో 

జలరుహానాభ! యంతటనె 1 త్యాస్థలపై ౯ బడునవ్వు డేను ని 

మ్లులం గృకలాసమైన విధముం గనుంగొంటిని మాటలేటికిన్, ౨౮. 962 

భరణిసుశేం దభ కుండ వీదాన్యుండ నీకును చాసుడకా మహా 

పురుష ! యివిన్ని యుం గలుగ $ బూజ్యుండ వై తగు నిన్ను. జూడ ని. 

ర్భరసుకృతంబునక మదిని $ బర్వెడు వేడుక నుండునాకు నీ ! 

కరుణను బూరషసంస్మ అతి తోగం జెలువా రెడు నిప్పుడు విభూ! ౨౫ 968, 

యోగీశసమితికి 1 నుపనిషద్థానంబునను బరిళుద్ధ మై $ తనరుచి త్త 

మున దలంవంగందగి $ యసువమానుడవయి పరమాత్త వగు నీవు 4 భక్త కవరులు 

కాకయుండెడు వారికన్నుల కగవడ వరయ థవాపహాన్దార్హు లన J 

వారికే యగవడు4వా(డ వట్లయ్యును భూరిశో కమవాంధ $ 4 బుద్ధిమైన 

. నాదు కన్నుల కగవడి ౪ నావొ యెట్లు 

' తెలియం౭జాలక యున్నా (డ 1 దేవదేవ! 

యోజగన్నాథ ! గోవింద 4 యామహాోను " 

భావ! పురుపో త్తమా! మవహా$పావనయశ! ౨౬4 963 

చ్యుతిలేక వలయు దేవా!, వ్ర తిలేక వలుంగుటేండ! 1 వరమాత్తా! లో 

కతతికిం బ్రాపగు నృహరీ!, దిత్హాంతక కృష్ణ ! దిన్వశ లేజా! శారి! ౨౭ 965 

సురనాథ! హృషీ కేశా పరమేశా ! దివ్యగతికి $ బల్విడి పోవ 

గరుణ ననుజ్ఞ “నొసంగుము, హరి! నే నెందున్న నీపచాంభోజములన్ , ౨౮ 

అనవరతంబు నామది మవోదృతిమెై స్మ సరియించునట్లు నా 

“కును వరమిమ్ము బ్రహామన 1 గోవతియేయన సర్వభూతసం 

జనననిచానవం చల $ సర్షవిభుండన వాసుబేవ్రుం డం 

. చనం ననంతేశ_క్టి యన + నచ్యుతుం డంచన నొప్పు వాండవై. ౨౯ .967 

సతము వెలుంగుచు యోగ, వతతికి నాథుండవగుచు 4 భాసిల్లెడు న 

చ్యుళ ! నీకొనరింతు నను స్మతు లని యానృగమహీళ శేఖరం డంతేన్, ౨౯౪| 

వలగొని మ_స్తకంబు హరికథ వితమాంఘ్ర సరోజయుగ్మస సం 

| కలితముగాల (మొక్కి. చనభగాం దగు రాజ! యటంచుం గును డి 

ముల దన కాజ్ఞ చేయం గొని $ భ్రూరవిమ్మానము నెక్కి. యెంతొ వ 

డ్కలం దను చెల్లి రంగనంగం $ గృన్నన నేగెను నాకనీమకున్. 80 969 

శ దేవకీతనయుండు ీ దేవదేనుండు బ్య టేపయ కృష్ణు 4 డంత ధర్మ 

మతియాట భూపాల1కుండలముం దానె శాసీంచుటకుం బరీజనులం గాంచి 

ఇాం-భాగంార్న్ 
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భగవంతుండౌట ని'వ్వడువున భాషించెం గంటిరే నృగమహి+ కాంతుని గతి 
బ్రహ్మస్వ మించుశే $ భావింప ఆెవ్వండే ననుభవించిన నది $ యగ్నివంటి 

తే, తేజ మొషప్పారువాని'నేం $ దీవృళ క్తి. . 
“" నాళ మొందించుం గాని యెొోన్నంగ దక్క 

దింతవట్టు నిజంబు; మే .4 మిోాకుల మను : 
కొొనెడు నవ్వారిమాట యేశమనలవచ్చు. 3౨ 970 

*క. వినుండి వాలాహాలమును మనమున విషమంచుం దలయ + మహీ చానికి నొ 
"వ్వును గాంచం'బ్రతీకార,మ్తనునది; బ్రహాన్వమె వివ 1 మనంబడుం జుండీ! 33 

క. దానికిని బ్రతీకారము, గానంగా రా దదెట్లు 5 గాంచిన విషమో 
1 తా'నడంచుం దిన్నవానిం గృళానుండు చల్లారు నీరుశచల్లిన మాత్రన్. 336 
బ్రృహాస్వ మను వేరం $ బరటెడునరణియం దుద్భవించినయట్టి 4 హుుతవవాంండు 
సహవమూలముగనె వం1శంబును వహీయించు ననుమతివడయక $ యనుభవింవం 
బడిన బృహ్ఞాస్వము 1 వరుసం దన్నుం బుత్రుం బౌత్రు నీమువ్వురం $ బాడూచేయు 
బలవంతముగ గొన్న $ బ్రహ్మన్వమో వాని దం డ్రియాదిగం బదిశతరములవటు 

తే, కంతమానక తరువాత 4 నతనికొడుకు 
"మొదలుగా బదితరములం 1 బూనిచంపు/ 

గాన దానిని గోరెడు'$ మానన్రులును 
నారకముః బొందం గోరెడుూబారి తలం. 3౫4 978 

చ. కనుకనె రాజలత్షీయు నఖండత నున్న దటన్న యమృదం . 
బునం దమనాళముం చెలియతబూనరు నారకహేతు వంచునుకా 
మనమున నెన్న రట్లగుట 1 క్షావతు లెంతయు మూఢులౌదు రా 
త్త నియతి గల్లి శాంతులయి + మంచికుటుంబము లొవ్చుసద్విజుల్ , 3౬|| 974 

క. ధరనుండ వారిద్రవ్యుము, హరించిన వార లేడ + నతులవలనం 
దొరంగడు నశ్కుకణంబుల, థర పాంసువు లెన్ని చక్కఠరదడువంబడునో? 3 ౭2౮ 

. అన్ని వత్సఠంబు + లారాజులును వారి, కులమువారు నరకశకూవములను 
"బడి సమ_స్తఘోరో బాధల గాంచుచు నుందు రామవో_ర్థి $ యుగ మగును, 

). యౌాతనాకూవము $ లతిగోరరూవమ్తు లగుచుం గుంభీపాకముగ గణింవం 
బడునవ్వి యాఖ్య నవ్వండు (బాహాణునకు జీవనముగాం చా నొసంశగినదిగాని 

he he 

ew 

(క్ 

నాహం వోలావాల మన్యే విషంయస్య ప్రతి, క్రియా, బ్ హ్యస్వంహివిషంప్రో, క్షంనాస్య ప్ర త్రి -ధిర్భువి.” 3 3, పిన స్తీ విషమత్తారం వహ్నీరద్భిః ప్రశామ్యతి, కులంనమూలందవాతి దృవాస్వారణి 
పావకః పిర్ర. '“బ్రవ్యాస్వందురనుజ్ఞాతం భు క్రంవాంతిటల్రివూరువం, ప్రనవ్యాకుబలాద్భు _కం దళ 
“ార్యాకొదశావరఠాళ౯ా,” 3, ఆని మూలము, 
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వరులిచ్చినదిగాని $ హరియించునో యటువది వేలవర్ష ముల్ $ వాండు మలము 
నందును గృమిజన్మ ఫ$మంది యుండును; బ్ర హధనమున "'కాళించు + మనుజవతులు 

తై. సల్పమగు నాయువొంది రగణాంగణముల 

 నపజయంబును బొంది 'రాశజ్యంబునుండి 

ఛృష్టులయి దీనతంబొందుకవారు గాన 
వలదు వల దట్టద్విజుల దోవ్యుంబునాకు. రం 977 

క. మనుజేంద్రులు దానిం గొని, జననాంతరములను వారు శసర్పంబులుగా 
జనియింతురు గావున నాాధన మింతయు వలదు నాకు $ దారుణ మగుటన్. ౪౦" 

క. వారు మదియులె యేనికొ ఛారణిసురు శెట్టితప్పు 4 డా రొనరిచిన౯ 
వారికి ద్రోహమునేయకుం డారీతిం గొట్టువానోనై నం గు గ్ర్రుభచేన్, ఈం 979 

క. అనిళశము శపీంచుచుండిన, ననుమానము లేక భ _క్రీనవ్వారికి వం 
దనము లొనర్పుచు నుండుండు ధనమే జ్లైనంబుగాంగం $ దగుదురుగానన్. లం 

శక వ్ర తిసమయంబునను సమా, హితమతినై “భూమిసురుల 1 క పేను నమ 
స్మాతు లొనరుతునో మోర, న్వితముసం బ్రణమిల్లుం జెవండు;విధి నిద్దానిన్. 

తే, ఆదరింపక న్వేచ్చమై 1 నవనిందిరుగు 
నట్రివానిని దండింతు $ నని యెఅుంగుండు; 
శ్రావాణభనం బపహారింపగబడు నటదెవరి , 
వంక దెలియక యేని యీవ్యాని నదియు. ౮౨ 982 

క, నరనాథు నృగుని భూసుర, వరుగో వట్లుగ నథోభ$వనమునయిడి ఖీ 
కరకష్ట్ర "మొందంబేయున్సు బరికింపుం డివ్విధంబు 1 భావములందున్. ౮3 _ 988 

చ. అని యిటు లోకపావనుం డ$ఘాంతకుం డాభ గవంతుః డాదృతి౯ 

ఘునతరధర్మ వమార్షము నిశకామము ద్యారకయందు నున్నయ 

మనుజుల కెల్ల ం చెల్పి నిజజమందిర వల్ల నం జూచ్చి వారలుం 

దనదగు దివబోభమున $ ధర్మము: బూనుదు రన్న నమ్మికన్. 6౮6౮ 984 

అటువదియై దవయ ధ్యాయము. 
-అథ్రి బలభ ద్రుడు [గోకులమున కరుగుట. అతా 

చ. హరిచరితంబు తెల్పి యిటు 4 లాశుకయోగి పరీయీదా ఖ్యభూ 
వరునకు రామువా ర్హలను 1 భ వ్యతమంబులం జెల్పంబూని యో 

' థధరణివ!. యిీళ్వరుండు బల+దర్పసమ్మగ్రు, గుడు రాముం డొక్క_నాం 

డరిగ రథంబు నెక్కి సుహృ$దావళం గష్టాను కాంత థవైకొనన్. ౧ 985. 

* “యా హం (ఇ ప్రణ మేవిప్రా ననుశాలం ననమూహిత$ొి అని మూలము; 
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క, గోకులము జొచ్చి యటం బ్రీ,క్యాకలితమనస్సు_ లగుచు $ నరు బెంచి త్వరకా 

జేకూరెం గనంగ నిష్పటి, కీకమనీయాంగు ననుచు $ నెల్లపురుషులున్. ౧4 986 

క, వనితామణులుకా బిగ్గం, దను. గాయగిటంబేర్ప భ_క్టిం 4 దలిదండ్రు, లవ 

ద్వనజనులకు మొ క్కి. ముదం,బున వారలు దీననలను $ బొదొతేడు వెడ్క-న్. 

క. ఒనరిచి సంతృప్తి ఫీం గన, మనమున దా నలరె; నంత $ మహిళామణి య ' 

న్ననుతిం గనిన యశోదయు, జనకుండు నందుండు మదుల + సంతస మొప్పన్. 

దాళార్ష ! జగదీశ! $ తల్లి దండ్రుల మగు మచమైన్ల నీవు సీశతమ్లుం డెలమిం 

గాపాడంచుండుండు 3 కన్న వారముగద యని కీల్కు_చుం బు త్రుగనంకవీళ 

ముల చేర్చుకొనుచుం గ "రగిళుల ముద్దాడుచు6 గన్ను లనీ రాీశగాలువలుగం 

శ్రువహాంవ మదింగ లశ వ్రమదంబుం జూవీరి రాముడు తనకంశుల చబాయమందుం 
గ 

తే, చెద్దలగు వారికెల్లను 4 విధియుతముగ 

వందనము చేని వీన్నలౌ 4 వారు యక్క 

వయసునకుం దగురితి నవ్వారి "కెల్ల 

జరవె మర్యాదలను బంధుసమితి యలర. ౪ 989 

క, తనయీడుగల్లు గోపకులను గని వోస్యో కులను విశలాసంబున నె 
మృనము లలరంగ నాడుచుంగనుచుం బేమార్ష దృష్టిం 4 “రములం గొనుచున్, 

లే. మజీయు నన్నో విధంబుల $ మమతం 'దెలుపు 

నట్టిచేష్టల సాగించి 1 యంత మార్ష 

. కష్టమది వాయ వి, శొంళోం 4 ైనోనుటయు 
| 

సుఖసమానీనుండగు రాము 1 చుట్టుండే జరి. ౫ 991 

క. బలభ ద్రుం డనామయమును, సలలితవాక్కులను బృళ్నోసల.వంగ6 దమబు 

దులు ఫేసిజశే త్రునిషయి, నలముకొనం బ్రేమ గద్ద స దారవమొప్బన్. ౫4 992 

చ, పలికిరి నకుల శ త్వరను $ భద్రగుణాకర! రామ! యస్త దీ 

యులు సుఖమున్న వారె తనీయుల్ సతు 'లెల్లరు మిరు మమ్హునుం 

దలంతుె యెప్పుడై న; గవరు బై వవళ౦ంబునం బాపచిత్తులై 

'వెలనీన కంసభూమివతి $ వీరరణంబునం జంపంగాంబడెన్. ౬౪ 998 

లొ 

మ, మనవా రెల్ల రద్భష్ట యోగమున దుర్థానంబునం బొల్చుకం 

సుని బాథావళనుండి ముక్తులయి రంచు౯ వింటి మోరామ! దు 

సని కాయంబును జంపి శత్రువులను |] శె "ర్భంబునక్ గెల్పి మి 

రనష్థ ముల్ గావ్రున దుర్షమాశ, గక యముగా $ నందుంట భాగ్యం చెయా! ey 994 

మ. అనునంత౯ బలభ ద్రుదర్శనముచే శ నానంద ముప్పాంగం జ 

క్క_ని నవ్వుల్ పొలయంగ గోపికలు వల్కంబూని రో రామ! వ 
CU 
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_త్రననారిజనవల్ల భుండు ఫోతహ త తృస్ఫారనేత్రు తుండు స 

జ్ఞైనతాథారుండు కృష్ణు. డందు ఏ సుఖీయే $ సత్యంబు వానకు క్రు,శ్వుమవూ. ౮౪ 995 

చ. అతం జెప్రడేం దలంచుకొను $ నాతలిదండ్రు,ల బంధుజాలముక్ 

మతింగల ప్రీతి దల్లిం గన $ మాధవుం డొక్కవుడేని వచ్చునా! 

సతతము తన్ను. గొల్బ్చు మము $ సంస్మరియించునె! యమవహాభుజుం 

డతిళయభ క్షి మాదయిన + యాపరిచర్యం దలంచునా! ప దృభూ!. ౧౦ 996 

చ, ఎవనినిమి రత్త మేము జనయిత్రు లం దండు ల ఖ్రాతేలకా దనూ 

భవ్రులను "సోదరీమణుల $ భ ర్లెపనుకా వదలంగకానిబం 

ధువులం ద్యజించినార మొ తనులా మది నెప్పుడు నమ్మినా ము యా 

సువిమలచి త్తలకా మమును. + జొక్క_వున్నారిని గుందునట్టుగన్. ౧౧ 99? 

చ. ఘనమగు నెయ్యము౯ సడల గా విడనాడియ పోయెయగాదా, పో 

వను సమకట్టున పై పృతికబంభ మదెేటికిం గబ్రంజేయ రం 

చనుదువాయేము మాతండు మీవాదృతిమాజంగ వెగ వత్తు న 

న్న నుడిని మాద్భృళశ ల్ సతులు నమృకయిండంగ నెర్తు రెట్టులో. ౧౨ ౪౪౩ 

చ, అనివలుకంగం గొంద అని 1 రల్లన మాటల నేర్చు కన్సడకొ 

మన సొకచోట నిల్వక సోమ_స్తవిధంబులం బర్విడంగం జే 
నిన యువకారముక్ మజుచి + చెప్పంగరాని గతుల్ చెలంగ నొ 

వ్చీన యలకృష్ణు నెట్టు వుట భిదన కాంతలు అెల్వీగప్రయున్ . ౧౨౫4 999 

ఉ, చిత్తములందుం కొనిరొ 4 చప్పంగయజాల మటన్నం గొంద టౌ 

బి "తరు లిట్లు పల్కి. రభిగవృద్ధిని బొంబెడు పడ్కమిాజంగాం 

జి "త్రముపల్ల వించునటు 1 చేశేడుమాటల సుందరస్మి తా 

య త మనోజ్ఞ దృగ్వితత్ $ నాత్మ గతస్మర తావ మెంతయున్'. ౧౩ 1000 

క. చెలేంగి తమ్గు "నేచంగ, నలకృృష్లుని మాట లెల్ల $ ననృతమ్లులు గా 

విల సత్యములని నమ్మిరి, జలజాతులు నాగరికత 4 'చాలంగలిగియున్. ౧౩ 100] 

చ. అని పలుకంగం: గొందణని $ రంగనలార! మటొక్క_సుద్దులే 

మనము వినంగ నర్హ్యనులు $ మాధవుముచ్చట లింకంజూలు నా 

వనరుహానేత్రు( డీమనలం $ బాసీ య బెట్టులు ప్రొడ్డుపుచ్చునో 
మనకును శ్రీ ) సునోహారునిశమానినం గాలను సాకోడుంగదా! ౧౮ 1002 

క, అతనికి సుఖముగ నీవున, కతికష్ట్రము గాయం గాల + మరిగెడు ననుగా 

ఢతమార్థము దేటవడ౯ా, జతనంబున( బల్కి_రిట్లు 1 సమద మలరన్, ౧౮ 1006 

చ, హరిచిజునవ్వులక్ నుడుల + వోరితరాయతవీశ్ ణంబులక్ 

సురుచిరభావముం బెలుపవుఠజొక్క_పు నెన్నడల౯ స్మరించుచు 
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బరమముదంబుం గనార్చందగి 1 భద్రదమౌా పరిరంభ ణంబునుకా 
బరిపరి సంస్మృతిం దగుల  భామిను లేడ్చిరి వ్రేమభారతన్. ౧౫ ._ 1004 

చు. బలభ ద్రుండు బవ ప్ర కారముల సం భాషింవ నాశ్వాసముం 
గలుగంజేయ వలంతిగాన పూారియుం 1 గాం తాలళికిం జెప్పు మం 
చలరం .బల్మి_న నెన్నుండుల్ మిగుల సౌాశీవార్లంబు గప్రంచువా 
ని లలిం బల్కీ యడంచెం దావభరము౯ $ నిర్థూల మౌనట్లుగన్, ౧౬ 1005 

లలా రాముం డచ్చోటం జైగీతృంబు వైళాఖంబు న నెడుమాసద్వయ $ మాదరమున. 
నివనించియుండి యాశనిళ లందు నందున్న గోవికలకుం గలీకోర్ము_ లెల్ల 
ఫలియించునట్లు నీ స్తులభాహణంబుల హారిచరి త్రంబుల * నంతరంగ 
ములు తృప్తి నొందెడూపోలిక వచియించుచుండెను; మజీయు నాశతండుపూర్జ్మ 

లే. చంద్రకళల నెసంగుచు 1 సాంద్రకుముద, పరిమళమిళ న్నరుత్తులు $ వర్వ నొప్పు 
యామునోపవనంబుల $ నన్ను మిన్న, లాదరంబునం గొలువ నోయ్యమున నుండె, 

మే వరుణప్రైమిత వారుణి, సర మాద్భతి వచ్చి యాయుీపవనంబందుం 
దరు కోటరంబునుండియుం దొరయుచు వాసనలం దొప్పఠదోయగయం జే నెన్, 

మ. బలభ ద్రుండును గోటరాంతరగళ ; దృ వ్యాసవోద్దామ థా 
రలదె” వాసనలక్ మరుత్తు కొనిలే$ర౯ మూరుకొం చాదృతుల్ 
వెలయంగా నటశేగి శ్ర్రీగణయుతి౯ా + వే తావె సంతృ_ప్రిగా; 

లో 
హాలీ యంతం దనుం గామినీవుణులు గ్యయస్ఫూర్రి వర్శింవంగన్ . ౨౦౪ 1008 

ఫూ, దానుక్ వారలణగాడి పాడుచును జి! త్తం బాసవన్ఫూ _ర్టినెం 
చే నా్హమోదమునొంది మ._త్తిల లసాద్దష్టుల్ మద వ్యాకుల 
త్యానూనారుణవర్ల త౯ 'వెలయంగా 1 నై రావతం జేగతికా 
త్ర్రునాగాన్నితమై చెలంగు నటుగాం $ గ్రీడించె నిచ్బారలిన్, ౨౧ 1009 
సురదుందుభులు మోగా 1 సుమవృష్టిం గురియించి రమకులు గంధర్వు1లాడిపాడి 
రాబలభ ద్ర డాగీయాసవమదమునం గుసనువముదామము దాల్చి 1 కుండ లము 
నోక్క_దానిం దాల్చి + చక్కని వై జయంతిని ధరియించి మోమును సరోజ 
మును గేలినేయ నవ్వును జిందులాడంగ స్వెదహిమాంబుభూశషితుంు నగుచు 

త్తే, నీశ్వురుండౌాట నలిల శేకళచ్చ యెసంగ యమునం బిలిపెను జెంతకు 1 నరుగుడెమ్లు 
_ త్వరగ; ననిపిల్వ నానది $ సురను గ్రోలి మత్తు. డయ్యె నితం డని + మదిం దలంచి. 

క. ఆతనిమాటంర కొన, కాతటి రాదయ్యెం జెంత 4 కది గని బలుండ 
త్యాతతకోపము గదురంగ భీతికరంబై న వాలము $ వెన గొని ఫూన్కిన్, ౨౩ 

క, దానిదగు నగ్రృమును యమ్మునానదికిం దగులంజేనీ?్సననుం దృణముగ నీ మూనసమునం బాపమతీ!, కానక భావించి తీవ్రశగావ్రున నింకన్. ౨౩౪ 1012 

రొ 
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క్ర, నే నెవ్వండనో శలియం గా నొనరుతు నివ్పటికిని శ గాని తలంవుం 

బూననుగద రా నిచ్చా థీనముగాం దిరుగు నిన్ను 4 దృ_ప్పమతి నిదే. ౨౪1018 

క, హలముఖమున శతళకలంబులుగా నొనరింతుం జూడు $ ముగుదా! యని ఖీ 
తిలం బల్కుచు నదలింపంగ, నలశై వలిసీవతంస $ ముతిభయ మొప్పన్. ౨౦౪ 1014 

క, .గడగడ వడశుచుం జి త్రము తడంబడంగా యదుకుమూరశతల్ల జు (మోల౯ా 

. వడి నడుగులు సోశంగాం బడి రామా! రామ! దిర్ధచావారా ! కీరా! ౨౫ 
ఆ. నీపరా క్రమమును ఫ నే నెటుంగనుజుమి, జగదదీశ! సత్న$శాలి వగుచుం 

దనరు నీవె యంళశశీమున జగంబంతయు, దా లు వోమవాత్మ [+ తరమె వాగడ. 

సీ, ఛగపంతుండవగు నీగీసరమభావ మెణుంగ జాలను విశ్వాత' [5 సకలభ క్ష 

..వత్సలా ! శరణంబు 4 భ_క్తితో వేంయచు దీనురాలనయిన 4 తెజవ నన్ను 
వదలంగం దగుంజుమ్ము 1 సదమలకరుణచే ననుచు , భార్గింప నాశహాలధరుండు థ్ 
వద్దు తై ళ్వరై కేశాలి కాన్రున యమునా హ్రాదినీ ప్రా వౌరకనము నాత్మ 

ఆ. నవధరించి వదలి $ నంత నాతండు దాని జలములం గకేణు గ సమితిలనాడి 

గజవిభుండు వోఠెం1 గాంతామణీ యుతి, జలక మాడె వెడ్క_ 4 సందడింవ. 

చ, హలధరుం డిట్లు కేళి సలోలాంతరమందు నొనర్చి యంతటకా 
వెలువడి రాగ నయ్యమున శ వీరవతంసున కంబరద్యయం 

బలఘుమవోర్హ భూషణము + లచ్చపుంగాంతిని వెల్టువాని ను 

జ్ఞ ఏలసుమహారముం బ్రియముీసంధిల నిచ్చెను శ్రీలకాంగి యై. ౨౯ 1015" 

చ, వరుణుడు హాచ్చరింప నిటు + వస్త్రయుగం బనీతాభ మోయ నా 

దరమున వాని గట్టుకొని $ తద్దయు వెల్లు సువర్ణ వారము౯ 

గర మనురాగ ముప్పతిలణ గా మెడం దాల్చి సుగంధచర్చలకా 
నిరవమకాంతి నొప్పి యల$నిక్టరనాయక హాన్స్ నాందగాన్. 30 1019 

చ. యమునయు నివ్వుడుక్ దను 'మపాబలశాలి హాలాయుధుండు వి 

క్ర మమున నీడ్వంగా నతులశగాథ బలుండగు రాముదోర్చలం 

బు బో మునుజకో టికీం 'చెలువం $ బూనినయట్లు తదీయమార్లమం 

దె మలయుచున్న్య; దివ్పగిది $ నిద్ధవివారమునందు? జేలుచున్. 3౧ 1)20 
ర్త స్వవశీకృత చిత్తుండై, పువుంబోండుల మృదువిలాసీములం బొక్కు_చు మా 

థన 'జ్యేష్టం డుండంగా గోోవవధూసంతతికి "రేలు 1 బహుుళములయ్యున్ . 3౧౮౪ 

ఆ. ఒక్క_ రాత్రి వోలెం $ జక్కంగా సాగాను; 

భగవదంత్కమ్లు $ వరమపురుష 

దాయకం చె యగుట గ్గ తథ మన్న విధంబు 

దెలుపు చుండుంగా బె $ పలువిధముల. 3౨ 1022 

ar che పలా 
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అయివదియాణఅవయ థ్య్వాయ ము. 

అధి శ్రీహరి పౌండ్రకవాను దేవుని గాశీరాజును వధించుట. ఠితా- 

క. బలదేవుడు గోకులమున, శెలమిం జనం గరూశ జనవ బేశుండు సుంలతే 
చెలివిం గనమిం దానే, యిలలోన౯ా వాసుదేన్చం 1 జెన్నంగ ననుచున్. 4 1028 

క, లతరులు పాగడంగ నిజమని, మతిం దలంచుచుం బౌండృకుండు $ మాధవుకడ కు 

ద్ధతి నొక్క దూతం: బంవెను, శీతి నజ్ఞాలు కొంద అతని? జేరి ముదమునన్. ౧ 

. హాసుదేవుడవయి $ వసువుతి నవతరించిన ఛభగవంతుండ $ వనుచు, నీవె 

జగదీశ్వారుం డవని $ సన్నుతుల్ చేయంగ నవి నత్యములె యని $ యాత్మ నమ్మి 
వాసుచేవునిగం దక౯ా + భావించుచుంట నామందమనీషుండు 1 మానులకును * 

౬ దెలియళక్యముకాని $ యలఘుమార్లముగల పహారికడకుక దూత $4 నంపి కృష్ణ! 

తే, చ్యారకానగరంబున + బాలు రొక్కం 
బాలునికా రాజుగాం 'చేయు$భంగిం దెల్వి 

మాలినట్టి నిను౯ దెల్వమాలినట్ట 

వారు వ్రభువుగం జేసిన$ీవార లనుచు. 3 1025 

క. తెలుపుందగు నని పనిచిన, నలఘుజవం బొప్పంబోయి $ యాదూతయు నా 
జలజాక్ను దార కాపురి, లలితసభాసీనుడయి చెకలంగాడు సృభునిన్ . 361026 

చ. కనుగొని జేడుచెప్పినడి $ కాదన కంతయుం బెల్పె నిట్టు; లు 
రిని విను వాసుదేనుడను 1 విశ్భమునంగల భూతరాజిం గా 
వ నవతరించినాండం దగూభంగిని గాచుచు నున్నవాండ నిం 

క నొకండు వాసుదేషుం డనలరగాం దగం డింతయు సత్యమౌం జుమిోా! ౮ 1027 

సీ నిన్ను లోకులు పల్కు_$చున్న వారలుగద వాసుదేనుండని $ వార కద్ది 
వ్యర్గవకా సాత్వతా ! $ యాత్ర నెలుంగక మాచిహ్నా ముల ననుశమాన మెడలి. 

వేనం దాల్సితో $ వాని వే వదలి నకా శరణు వెయువు యట్లు + జరవవేని 
సంగర మొనరువం 1 జనుదెమ్ము నామోంది కని తెల్పి; నివ్విధి గ నల్పబుద్ధి 

తే. పౌండ్రకుం కాటులాడి శోల్పంగం బనువ 
విని సగ ంగల యుగ గు సోనన్ఫవముఖ్యు 

లై పకపక నవ్వి స రా హరియు దూతం 

గాంచి పరివాోసవచనముీగా వచించె. ౭౪ 1028 

క. ఓమాథా! యేచివ్నాము,లే మెటుగక తాల్చి కాలు 1 లిట్టాడెదవో 
శ్రీ మద మయ్యది వదలంగ, నే మూాయంగం బచేయువాండ 1 నెల్లకా వానిన్, ౮ 

ర, సమోముం గంక గృధ్ర, స్తోమమ్ములు కప్పి 'వేండం 1 జుట్టును మూంగం 
గా మృతిగని కయనీరచిన, నామోదముమిజం గుక్క ] లలముకొనంగన్ , ౯ . 

౮౯ 

Oy 
wh 
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క, శోరణ మవి నీకగుంయొము, పరికింపు మటంచు నీసు/భాషితముల భూ 

.వరునకుం చెల్చు మటంచుక్కొ హరి వంపిన దూత యొల్లయా ఖే.పో కుల్. ౧౦ 

క, కొని చనియె నేలికకుం చెెల్పను; గృష్షుండు రథమునెక్కి 1 వడిం గారీవ 

_తృ్సనమును జేశెను; బౌండ్రకుం డనూనకృష్ణ పయత్న 1 మది యెటుకపడన్, 

తే. తా మవోరథుం డౌటను 4 దనబలంబు, "లెన్నో యతిహిణులు వెంట $ నేగుదేర 

పురము వెలువడి వచ్చె; నాాభూమివతికిం గాశిరా జెన్న మి త్రుండు$ గాన నపుడు 

క. బలములు మూ డడ హిణు, లలెరెఠథు సం, గ్రామకాతు $ కాంచన్మతుల౯ 

ర వెనుకన కలహాము చేయంగం. దోడుశగా వచ్చె వెసన్. ౧౨ 

. హరి యంత న చోట స్ట వరళంఖచ క్క క్ర ఖడ్డంబులు శార్జంబు 1 గదయు నముణియు 

నీ శ్రివత్సనామక 4 చిహ్నంబు మొదలగు లలితలవణములం $ బొలుపుమిోాజీ 

కా స్తుభమణిం చాల్సి 4 కమనీయవనమాలి కాఖిరాముండయి $ యమలరీతిం 

- ' బచ్చనివట్టుదుగవ్వులువలు ధరియించి గరుడకేతనమునం $ లి దివ్య 

తే. మకుటరత్నంబు మెజయంగ 4 మకరకుండ 
లములు తశతళలాడంగ 4 లలితరితి 

గానంబడు పౌండ్రకుని భూమి కాంతు6 గాంచెం 

. గృతకవేషమునం దనోగతిం జెలణగుచు. ౧౮౪ 1085 

ర రంగస్థలమున స్ర్తక్కు భంగిం గనజెడువానిం + బరికించి మవో 

సంగర్భూమిని నచ్చారు,వుం గనుచుక్ నవ్వె జడుం డ$వుంగ్నద! యనుచున్, ౧౫ 

క, పౌండ్రక కాశీరాజులు వేండద్రము ళత్రుత మేశ$వీరుల శెల్లం 
. దిండ్రముగాం గరా ర్చెడునుట్టం డ్రౌాటకా గూడుకొెని కీడిందిమగటిమిన్. ౧౫ 

క. పరిఘంబులు శకులు తోమరములు శూలములు గదలు 4 మజీయుం | బ్రాసో. 

త్క_రయషులు ఖడ్తంబులు, శరవట్షిసములును వై చి4$చ కి 6 గలంచినన్. ౧౬ 
we 0౧ ౬ Q__ శ, 

“వ. హారియును శత్రు యుగ్గ బల $ మల్లన నవ్వ్వుచుం జంపు వెడ్క_మెం 

. గరివాయరాజి గ స్వేందననిక-కాయము బ_త్రిగణంబు నబ స 

త్వరముగ ఖద్దచ క్రశరగభారగ దావాతులకా యుగాంత్ఖీ 

కర దహానుండు భూతముల $ గాల్పువిధంబున నీలు చేయంగన్. ౧౭ 1039 

క చేనలు విటిగిన వానిం, బోనీయక చక్కమునను $ భూరి రథములకా 

దా నపుడు కూల్చి; ద్విరదవ్కితానంబును హయనితతిని $ దటీగం౦ చెలుచన్. 

కాల్చలంబులం జెండె $ ఖరములం ద్రుంచెను స్ష్రంబులం జంసె నాోసంగరమున 

నయ్యవని కూలంగా $ నాహ వస్థల మది సరారులకుం దమింగూరువంగం 

జాలి కల్పాంతవృ వేళ భూ తేశుని శేఫీ కాస్థ స్థలమును$బోలి దారు 

ఇ ఎకకాకృతిగా నుండె $ నంతం గృష్ణుడు పొం డ్ర కునిగాంచిరారారో రోకుముతివగుచు 

భాం-భాగ-ళ§ 

ల 
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తే. దూతముఖమునం 'జెఫ్పిన$రీతి న స్త్రుములనె నీవై బ్ర యోగింతు $ మూఢ! నీవ 

౧ ;రీ_త్తదాల్చిన నాదుపు$రిని సయితము, వదలునట్టుగం చజేనెదాడబౌరువషమున. ౧౯౪ 

క, అనిచేయ'లేక వెజుచిన, నినుం బొత్తును శరణ మనుచు $ నెజి నావేపీం:. . 
- చెను గృష్షుం డంతం దీవ్రశ్యరనికరమున వానినికా విశరథుం చేసీ వెసన్, ౨౦ 

చ. హకిహయుల డుగ్రవజ్రమున $ నద్రినిబోలె. సుదర్శ శనయినక్.. ౨. ౯౮ ల 
- శిరమును. ద్రుంచెం గాశిపతోశీర్షము కాయమునుండి సాయకో (౨. 

త్మ్కరమున వేబుచేసి ధరం 1 గృక్కునం దట్రైళ్ల్ళగంయేని కాశికా .. . 4, + 
- పునిం 'బడంజేనెం దామరపు1 మొగ్గను వాయునువో లె లీలన్. ౨౨ 1048 

ఉ. ఈవిధి మచ్చరించిన మీహీశుని బె"ండ్రకు వాని నెచ్చాలీ౯ 
శ్రీవిభుం డై త్రుంచి తమి 1 సిద్దులు న్వీయక థామృతంబు నే 

ర్పావహిలంగ గానము మీవోద్భతిః చేయగ ద్వార కావురి౯ 

బావనయాదవ ప కరశభవ్యముం జేశెను వేడ్క వైకొనన్. ౨౩ 1044 

చ. అనిళము పాండ కుండు హారి $ నాత్మయ దలంచుచు దానం గర్శబం 
ధనములు నాళ మొందలోను  దామరసాకతుని రూవము౯ ధరిం 
చినయొక కారణమ్థునను + జెచ్చెణం దన్మయతం గనె౯ మహీ 

'.కనికరవర్య! కాశికను + క్ష్యాపతిదై తగుద్య్వారమం దోొొగిన్, ౨౪౮ 1045 

చ. నరపతిమ_స్తకంబు 'పడోనం గన్ యేమిది యంచు విభ్రబుం 
''““జురుగతిం "గాంచి కుండలము $ లొవ్వుట నెవ్వరి మోమొ యంచు నీ 

విరమిట వాలం గారణము 1 చెప్పం దో దటంచు సంళయా 
ఏతురులయి; రంత వారలకుం ౪ దోంచెను భూపతిదే యటం చెదన్. ౨౫ 1046 

చ. 'తీలీవతిమ స్తకంచె యని $ చి_త్తములం దగ నిళ్ళాయింవంగా 

నతని' సతీముణుల్ తనయు 1 లాసప్తులు బాంథన్రు లెల్లపౌరులుక్ 
పహాతుండగు రాజుంగాంచి యిటు లై తివె యాూయవనీశ! నాథ! యం . 
చతిళయదుగిఖవేగమున $ నందటు 'నేడ్చిరి దీనులై కడున్. 1047 

కలా 

ఉ. భూవతనూజులందు.' గడుఠబూజ్యుండు శూరుడు నౌసుదథీిణుం' 
t 
'_డోపికమాటం దండ్రికిం దోలోదకముల్ విధిమిల నిచ్చి నే 

నీపితం జంపినట్టి. రివు'నే_డ్రెజుం జంపి వీత్వాాణ విరారాదకా 
' నావరితావ మంతట పోనాశమునొందు నటంచు నెన్ను చున్ . ౨౭ 1048 

చ, జతనము నిశ సయించుకొోొని 1 సత్వర మే నపురోహితుండు నై 
వితతము పావనంబు విధివ్మిశ్కుత మై తగుథ్యానయోగసం 

_ గతిని మహేళ (రుక్ శివుని $ గామవారుకా వహారుం బూజచేసీ సం 
= తత్రమగు నిష్టనుండెం' దనీతండ్రిని జంపీనవానిం జంవలోన్, ౨౮ 1049 



- ఓక] దళమస్క ౦ధము. 1448 

చ. వర మడుగంగం బూనె; భగవంతుడు రుద్రుండు వ్రీతుండై. నిరరి 

తరజపనిష్థనున్న నృహానాథతనూజుని మ లదోంచి య 

వ్వరమిటు లిచ్చె భ_క్షవర! $ వారక సద్ద్విజసంఘయు క్రి న 

భర మొకం డాభిచారిక విగథానమునం బొనరింపు మి _త్రటీన్, ౨౯ 1050 

సీ, బుత్విజుల్ విధివిచాశరించి దమీణ పహుుతవహుునందు వేల్వంగాం $ బంపు మట్టు 
లన్ని నారాధింవ $ నాతండు (వమథులం గలిసియెతెంచు సంశకల్ప మిద్ది 

_ యరిది యబ్రహణ్యు$నందుం బ్రయు _కృమై సాధింవంగల్లు నీశసరణి ననుచు 

బృహణ్యునం దిదేఫవరుసం బ్ర యు కృమే యైనంగ రను జంపు  ననెడుభావ 

తే, మంతరస్థంబు గాం దగూనట్టు ౨ పలికి 

హరు డద్భశళ్యు(డు కాగ నాశయర్థ 'మెటజుంగ 

కతండు దుర్చుద్ధి గావున $ హరికి బ్రోవా 

"మొనరువం బె నేవముగు 4 నని లుల. 3౧ \ 105] 

చ, శృతువున నందు మూ_ర్జింగొని $ క్రౌర్యము కనడం: గుండమందు నా 

నౌబుతవవాం డె తోచెను; మీహోేగృముఖై పరిత_ప్త్పతామ్రవ 

ర్ల తందగు ER శ్ ములు 1 రాజిల నిష్పాలం “గక్కునేత్ర మహ్ 

వితతముై కినంబడంగ ఫ్ భివణదంత్ర్రలు నట్టి శ్రూకుటులో 3 1002 

చ. కనుంగొన ఫీతిదంబయి ముఖం బమరకా దననాల్క_ నాకుకొం 

చును దగు సృక్కిణీద్వ్యయముం $ జొక్కు_చు వ స్ర్రవిహీనుండై కఠో 

రనిశితథ తికృషద్రు, ద్కచి విీ$రాజితమైన త్రిళశూలముం గరం 

బునం గొని త్రివ్చుచుక్ వెడలె 1 భరొతము లెల్లను బాటునట్టుగన్, 33 10683 

క్ర. తాళ, ద్రుమములరితిగం గాళులు తగియుండ భూమి 1 గృక్క_దలంగా 

నోలి దిళల్ దహియిం చెడు, పోలిక జూచుచును దన్ను$భూత పృమథుల్. 3 34 

క్ర, పరి వెప్టింపంగ ద్వారక, కరిగాను వడి; నాధిచారోకౌగ్ని యు బురివై , 

కరుదెంచు 'బుటింగి పౌరులు, పరమాం్రిని బొంది రదియె $ పృళయం బనుచున్ . 

' చ, వనము దహించునగ్నిం గని $ బల్వీడిం బాఅుమృగంబులట్టు లా 

జనులు వడంకం జొచ్చిరి మోసం జని వారు సభాస్థలంబున౯ 

వనరుహానే తుం డతీముల $ వాంఛలుపైకొన సొడుచుండలాం 

గని త్రిజగత్వతి! కరుణం $ గావుము కాన్రము వహ్ని భీతులన్. 3xy 1056 

తెరి శ్రీ వారిచ కము కాశీఫురింగాల్చుట. అతా 

క. పురిగాల్బు నగ్ని యియ్య దె యరు దెం చెడు ననుచు మొజ్ఞ్రలడలుచుం బెట్ట 

బరికించి వారిదైన్యము, పరికంపించుటయు ఛీతిం 1 బడలువడుటయున్. 3౬4 

చ. పకపక నవ్వి యొల్లరకుం $ ,బ్రాణభయంబును ద్రోచి కాచుళ 



4a శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

పు కలుగు వాడు తానెయయి 1 దినులపాలిటి కల్పభూజమై 

సకల జగద్విభుండనుచు $ సాధునుతిం గనువాండు కాన నిం 

చుక యెలుంగంగం జాలని య$శుద్దమనస్కుల వారిం గాంచుచున్, 3౭ 1069 

శే భీతి మానుండు రతీంతు 4 నీతజీ మిము 

ననియె సర్గమునందుం దా? నాత్మ రూపం 

డగుచు లోపల వెలువల $ నలరి సాశీ 

యగుచు నుండుమవోత్తకుం శ డగుట నపుడు. 3౭4 1050 

తే,.'అద మెహేాళ ఏరు కృత్యయం $ చరసీ చానిం 

'చబాటంగాం దోలి త్రుంపంగం 4 ద్రైక్కనం దగు 

చక్రమున కాజ చసన నీవ్నక్కవిక్క, 
వో 

వమమునం దగి రవికోటిలేేజములం (గాలి. చిరా 1060 

క, ప్రళశయానలు చందంబున, వెలుయుచు నాచు క్ర మాత వి సృత తేజం 

బుల దిక్కు_ల భూమ్యంబర్క,ముల నింప్రుచు వచ్చి యగ్ని6 బోల నడంచెన్. 

సీ. ఇట్టు లాకృత్యాన్ని క యీక్యోరుచ క్ర తేజమునం దూలుచు వేగకమ మరలి చని 
.. _శాశికిం బోయి యీక్కడ నున్న యాసుదతేేణుని బుత్విజులను $ గరలి యాభి 

" చారికహోమము 1 జరపిరిగా యను కోపంబునం గాల్సీ $ కోర్కికిం దగి 
నట్టుపోయెను; జక్క $ మావెంటనే పోయి కాశి బ్ర వేశించి $ కమ్రగహ 

'లే. ములను నట్రళ్ళ సభల నం్రగళుల గోపు 

ం. రములం గోశములను గజాశళ్వముల శాల 

. లను రథాలయముల భు కులకును దగిన 

" శాలలం గాల్చెం దేజ మాీఫీలతంగన. రం 1062 

ము. హరిచ కంబు సుదర్శనం బిటులు శే ర్భంబొప్ప వారాణసీ 

పురముం గాలిచి మెట్టి కార్భమయినం $ బూన్కి_౯ విలాసంబుగాం 

బరివూర్ల కృమ మొప్ప జేయుహరిదా $ పార్మ్యంబునం జేర ని 
క్క_రణిం బొల్చిన చారుక్షిర్తిగల యాగకంజాతు చారిిత్రమున్. ౮౪౨ 106 

క. మనుజుం డెవ్వ(డు వినివించునొ యొవ్వండు చి _ మెంలో శుద్ధము7గ౯ా 
వినునో యతండు ఘనప్కావ నికర నిరు కుం డగును 1 బరమాత్తు కృవన్. ౮౩3 టా 

అఅువదియేడవయథ్యాయ ము. 

~ఇఅర్రి ద్వివిదుండను వానరుని రాముడు వధించుట. థయా- 

చో, అనీ హరిచిత గాథల మహర్షి వచింవంగ నావరీతు.తుం 

డనియెను 'యోగివర్య! వరమాద్భుతకరు య డనంతుం డింతయా 



ఓరి] దళ మ స్కంధము, 415 

నని యెజుంగంగ రాని దగశనట్టి మహత్త (ముగన్న మేటి లో 
కనిచయసత్స)భుండు నయిక కా లెడు నాబలబేన్చం డీధరన్. ౧ 1065 

క. ఏమేమి కృత్యతతిం ద్వానేమెయి నొనరించె మజీయు $ నిది వినగా నా 
. చామదిం గోరెడు నన విని యావమౌానివతంసుం డిట్టు + లనియెం బ్రతిన్ ౧ 

మ. ధరణీళా ! నరశకాసురేంద్రునకు మిశత్రంబై చెలం గ౯ వనే 
చరుం డొక్క_ండు వ, తావకాలి యత. 'జాసప్వ్పాళ్వవు త్రే ప్రియుం 

డురుకాయుండును _మెందునోదరుయు నై 4 యొప్పారుంజు మ్హాతం డు 

- ర్వరం చేర౯ ద్వివిదుండు నాం బరంగు స్ఫాఫర,క్రొధుం జౌనారయన్ ౨ 1067 

క, తనమిత్రు నరకుం జంవీను ఘనవైరముం దీర్చుకొనం * గాంతీంచి తీగ 
జనపదములకు౯ విప్తవుమును గూర్పుచు( దిరుగుం గ్రామోముల నగరములన్ , 

నీ మణీయు ఘోపంబుల 4 మాననివగచేత నగ్ని నొసంగి భశస్తాకృతులుగ 
నొనరించుచుక్ మజ్ యొక్క చోం బర్యతములను 'బెకట్బ చేతుల ధరించి 

వానిచే బేళాళిం$ బాడుగంచేయుచు వై రుల నుఖుమాడు 4 వాసుబేవుం 

డాది దేన్రం డుండుశనట్టి యాన్నర్తకజనవదముల నెల్లం $ గనికరంబు 

లే, సుంతయే లేక భస్తమై $ యంతమొందు 

_* నట్టులొనరిచె వనచరుం 5 "'డాతం డొక్క 
సమయమున సాగ రాంతరస్థలి వసించి 

కరయుగంబునం దద్వారిం $ ైకొనివెస, ఈ 1069 

క. శతదళకరిబలమొప్పుట్క కతన వేలాంతికమునం 4 గనంబడుబేళ 
" వ్రశతిని ముంచె మునీశ్ళర, తతి యుండం దగినపరశ థామములందున్. ౫1070 

చ. అలరెడు భూరివృతుముల 1 నగ్ని దహించెను భస్మమట్లు ౧7౦ 

'' బొలినెను వృత, రాజములు + వూజ్యతమాహవనీయముఖ్యులె" 
జ్వలనుల మూత్రముక మల మోసాధుమతికా గదియించి యధ్యరం 

బులకు ననర్ష్భృమౌగతిని $ బూని యొనర్చెను సంతేసించుచున్, ౬ 1071 

నీ కడుం గొన్ని యాకీశకశాంతుడు పురుషుల వనితలం కొని + వచ్చి పర్వ 

తద్రోణులందుం గందరములయందును వైచి తువ్వైద పువ్వుభ గి వారి 

శ్చుంగంబులం దెచ్చి $ యెసంగు వేడుకం గప్పిపుచ్చు; నీవిధమున హాచ్చుచున్న 

కావరంబున టబేళథగణముల కపకారమును జేయుచుకా గులశవనజ'న్నేత్ర, 

లే, లను బి, కారించుచు౯ నీలథమునకు భంగ 

మును గలుగంబేయుచు౯ స్వేచ్చతగను దిరుగుచు 

5 వతక వర్వతంబునం ఫ$ బావనమగు 

మధురగీతంబు విని పోయె $ మజీయు వినంగ. ౮ 1072 
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ఆ. అందును బద్మ మూలికల 1 నాద్భతిం చాలిీచి యంగసంతతుల్ 
“విందును గూర్చు నందమనం 1 బృభథి(పయికా దగియుండ నె నిచే 

చందముగా నటంచు బలుసాఠులు అతెల్చుచునుండ.6 గామినీ 

బృందము చుట్టు చేరి, కడంశవింతగం నొల్వంగ నొప్పు రామునిన్. ౯ 1078 

చ. కనుంగ్"నియె౯. బలుండు సుర 1 గాఢముదంబునం ద్రావి తన్హ దం 

బున గనుజంట యొక్క_గతిం $ బొల్చెసంగం దను కాంతి యెంతయుం 

గనందగియుండ గీతములః $ గాంతగళ భ్యని యొవ్చం బాడుచుకా .. . 
 వనితలలోన మ_త్తకరిగవల్హ భు పోలిక నుండె వోయిగన్. ౧౦ 1074 

ఉ. అ క్తటీ దుష్టవానరుం డ1హంకృతిమిజంగ భూరువాంవు శా 
ఖో_త్తమ మెక్కి_ యందుంగల 1 యుగృమహజములం గదల్పుచు౯ 

జిత్తము పల్లవింపం దన చెప్టలు కన్నడ మేనుం జూవుచు౯ొ 

బి_త్తరు లద్భుతంపడంగ § వింతగ నార్చుచు నుండెనంతేటన్., ౧౧౦౧ 1075 

చ. కిలకలయంచుం గూయు నల$కీశగళస్వనముల్ వినంబడకా 
ఖలుండగు వాని 'థార్జ్యమును $ గన్లొని తత్సతు లాత్తజాతిచా 

కు 
వలమును బట్టి హోస్యరసుభాషణముల్ మిగులం బ్రియంబులై 

చెలంగుటు నవ్వి రంద ఆతొగిం $ బేరినహోంతిని గాంచు వెంతయున్. ౧౨ 1076 

సీ, ద్వివిదుండు రాము సోతీరత్న సంతతి గనుచు భభూభంగముల్ $ కనంబణచుచు 

నెదురుగావచ్చి పరీోడ్డిగిలించుచుకా రాము డళుమాచుచునుండ $ నాత్ర దేవ 
మార్హముః జూపుచు. $ మజీయు నిళ్లుయెన్నొ ము శ్చేష్టలంజూపం $ దోడనె బల 

. రాముండు సంపృహాకర్తలలోన మేటియాటను వానిమో(ద నిం 4 తనణగరాని 

ఆ. కోవమూని తాతి౮గొని యస; నాకవపి, దానిం దగులకుండం $ గా న బెట్టా 
మెలి 'రాముమద్యు$క లళంబుం గొనిపోయి, యతనిశంతొ కోవ $ మంకురింవ. 

క. తిరుగుచు నవ్వుచు నవమతిం బరివరి సమకూర్చి; నంత $ వానరుం జెంతో 
+ బరవనమునం దత్క్లలళముం బరువడి విటుగంగం గొట్టి? పంతేముమోాటణన్.౧౫ 

క. చెలువలు కట్టినవ' స్త స్ర్రరబుల బలిమిక్ లాగి రామ1మూూ రిని దనదో 

ర్చలమున శెష్కందే ముద, మొలయుట బలశాలియనుచు $ నూహాంపక యే ౧౫|| 

క. ఎంతయు నవమతిం గూ ర్చాను, జింతింవయ వాండు వమృతియు స్ట సిద్ధింపంగ చే 
చెంతకు రాయగా రాము, డంతట నవాని యవినీయంబుం గనుచున్. ౧౬ 

చ, అతం డొనరింవ దేశముల వె న యువద్రవ మాత్తే నెంచి దు 
ర్మ తియగు వైరి నాతనిని $ 'మూనక్ర చం దలంచి యాట యు 
న్ధతుంయయి వై రింజంవంగ నోతాంతము శో _కృిగలట్టిదా పొలం 

yy 'సీతిజన "మొప్ప ₹₹కొనియె $ నాముసలంబు న వార్యసారమున్ . ౧౬౪. 1080 
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వు," 'ద్వివీదుండు౯- గురుబావాుసారుం డగుటకా శ వే వృతుశాఖ౯ బలం 

._- బఇవలంబించి తేటాలునం. బెజీకి హాస్తాగ్స ౦బునం , దాల్సి వ్ 

cir 

wn 

రవతంసుండగు రాము మార్కొని యహశర్యష్ఫా ర శె”ర్భంబునకా 

బవి నా నొవ్పడు దాని మార్గ మడ లకా శ వై చెకా మవానాుంకృృతిన్ , ౧౭౪ 

. బలుండును మూార్గమందు సునూపర్వత మటు? వాలుచున్న యా య 
బలువిటవంబు. చే కానియె $ బావాుబలంబలరార నంత ని  " 

మ్లుల ముసలాయుధంబుంగొని $ పోల నడంచెను దాన వానిచొ 

తల వగులంగ శో ణితపు;థారలు కాఅంగం బొచ్చె నయ్యుడన్. ౧౮౪ : 10932 

గె గ రికముఖ థాతున్రులక, సారత్షాధరము వెల్లు 5 చందంబుననే 
మహారయలీ గనబడె నతండు౯ా, 'పౌారుషమున దాని నుంత $ పాటిం కనిన్, 

ఘనవృత -మొండు వెకలిం,చి నిఖలపత్తములు రాలలీచేసీ మహొజ 

స్సున సం,కు దుండై వై, చెను రామునిమోం౭ందీ; నతండు 1 న్ు వ్రుమ దానిన్,” ౨౦ 
6 

శత థాభిన్నాంగం బై చె, తతిం బడలాం జేనె వాడు 1 చట్టొకం డు 

ద్ధతి లాగి దాన రాముని, పహాతుండవు కమ్మనుచు( గాళ్లు 4 నతం డద్దానిన్, ౨౦౪ 

. ఒనరించె నూటబ్లుతునుకలు,గను వాం జాకాముతోడం $. గలవామ్ము బలిమిం 

బొనరించుచు వృతుంబులం గొని వచ్చుచు బోరిపోరి $ ఘోరతరముగన్. ౨౧ 

. అవియెల్లం దునిసి పోఫవ వనాంతేరములకు నరిగి వానిం దెచ్చి $ యవియుః దునియ 

మణటియు మానక పోయి మ్రూంకులం దెచ్చుచు నివ్విధి | వనమెల్ల 1. వృతహీన 

' మగునట్టు లొనరించె $ నంతం బోవక కవీ బలబేవ్రపయి సీర ర్ట $ కలిగి యళ 
వర్ష ంబు గురియించె 1 బలభద్రుం డద్దాని ముసలాయుధమ్మును 4 బూని నీల 

ే,.మెయి నివారించె; నవ్వల$ మేటికవియుం దొళసం కాళము లగున్లు/ద్దామ'బావాు 

వో ॥ 

వులను ముష్టిగ నమరించి + బలుని జేరి పొడిచె నవ్వాని చెం రః శ బూని యంత: 

రవూడుతిలకుండు నాహాలము 1 నమ్ముసలంబును గీ ౦దవైచిదు . 

ర్మ దుం. గవి "బావాంయుగ్న మున 7 మర్లనళ క్రి వలం బట్టుకొ ౦ 

 చూదీత మవాగ్ర హంబున * మహోద్యమ మొప్బ్పంగ జత్రు త్రు,దేశమం 
దది మెను దాన వాండు ధర 1 నప్పుడె కూలిను నల్లం న (గృక్కు_చున్, ౨౫ 1089 

. ధరణీఢర మత్తజిం దరువరములతో జలములున్న 4 భాగంబులతోం 
బరికంపించెను, గాలి విసరిన౯ జలనుందు నాకీచాడ్నున సధిపా!, ౨౬ 1089 

సురలును సీదమానులునుం (1 బొక్క_ను వేడ వియత్తునుండి “యో 6 

శ్వర! జయి *'యంచు భ దృకరీవందన సంతతి యంచు “మేలుమే 

ల్పరహరణాి యటంచు బవుభంగులం బల్కుుచుం బుష్పనర్ష ముక 

గురిసిరి రాము 'జాద్వివిదు, $ నూలిచె నీవిధి స స్పత్త్వసంపదన్. ౨౭౮4 - 1090 

న ౩ క్రాెజ్షాం రా pore ey ౧ “అల కా fe కాకు 

bi 
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లే, జగములకు నెల్ల ౦ వీడలం శ జాలనార్చు, కవిని నుగ్రాది ప్రజలు నిగీకామమ్హమెలమి౯ 

em 

దన్ను వినుతింవపం 'జేరను+ద్వార కావు,రమునుగాంతలు మనసులర బ్రమదమంద. 

హరి 

అటువదెనిమిదవయ ఛ్య్యాయము, 

అడి రొముండు వా స్తీనగరమును గంగలో: (దో యంబూనుట. ఉలి 

- బలుని చరిత్ర మోాపగిదిం $ బ్కి_ శుకుం డనునిట్లు ఛా_్హరా 
సులు గలశేకదా! నీరులశోభిలు వారలయందు చ్వెష్టుందైై 

వెలనె సుయోధనుం డతండు 1 భీరువ్రులందును రత్న మాసుతకా 

లలితగు ణాన్వితం గనియె 1 లక్షణ యందురు తత్కు_మారికన్. ౪ 1092 

జాంబవతీ తనయుండగు, సాంబుండు స్వయంవరమునం $ జక్క_నలరు నా 

బింబోష్టి బలిమిల్లై కొన్కియెం బల్వురు రాజులుండ $ నెంతొ మగటిమిన్, ౧. 

. కౌరవు లెంత” ,కు ద్దులయి (| గ ర్య్వముమిోఅంగ నర్భకుండు వీం (గ 
డౌర! యకామయా సుదతి $ నస్తదుదారమహాత్త( మెన్నకే. .' 
వౌారువమూని బల్మింగొనెం బట్టి చెజు౯్ వెసనుంపుం డీతనికా 
గారవమే యెటుంగని వి+కారప్టవ_ర్తను మత్తు నిత్త్సజీన్ ౨ 1094 

. వఏమిచేయం గలరు $ వృష్ణులెల్లను గూడి, విక్రమంబు వేర్షి $ విమతనృవుల 
నడంచి నేశరించి $ యభివృద్ధింగావించి, మన _మొసంగినట్టి $ మహిని వీరు ౨౪ 

. అనుభవించుచు నున్నవా 4 రంతెకాదె? 

ధరణి నాయకు లగుదురా 1 దర్ప మొప్ప; 

నని యొనర్చం గలా; పు త్రు నిటు లేచి 

మనము బంధించియుంచితి 4 మనియెజ్ంగి. 3 1096 

ఆయాదను లివ్చటికికా వే యరుబేరంగ దర్పీవృ_్తి నుడిపి మ 
మ్లాయెొడం గాపాడుండని, పాయక ప్రాన్టించుసట్లు $ బవరం బందున్. ౩4 1097. 

మనవి కృమంబును $ గనంబలుతము వార లంతం _బ్రాణాయామ $ మాదియైన 

'యోగమార్షముల నెతో యత్న మును జేసీ యడ(పగాబడు నవోయవము లట్టు 
నికృమశూన్యు లై 1 ఇబంగంది పోదురుగాక! యంచును ళ బగకర్ణులు మజ 

భూరి శ్రన్రుండును $ నారీతిగాయజ్ఞ కతుదుర్యోధసుల్ 4 కెరలి సాంబు 
 వృద్దు లనుమతింవ 1 వెసంగట్టి వేయంగ, బూని రిట్లు గ ట్రే శ భూవతనయు 

లెల్ల వెంటనంటి $ యేతేజుంగని మవో, రథుంయు సాంబుం డపు డీ'రాతు లడల, 
మనమున సమ్ధుదం బొలయుకమాడ్కి_ జయంబు నొసంగు కార్తుకం.. 
బును గ్కహాయించి యొక్క_రుంజె + పూనిక సీంహముదో టె నిల్చి నా, 

_.తనివెస్వ గట్టిపయంగ నిీతాంతము కోరుచు నెందుబోయొ డిం 



౬౮] దళమస్క 0ధ ము. 449 

క నిలువు మం చదల్సును $ గార్హుకథారులలోన మేటులై, ౬4 1099 

చ. పాలిచెడు యాధు లర్క_సుతు 4 మున్ని డుకొంచును జెంతశేగి తూ 
పుల జడివానయట్లు వారపు త్రునివై ౬ గురియించ్చి రాతండుకా 

' బెలుచన వారిచేత నవావిద్దుడునయ్యు నచింత్యుండైన యా 
థి 

జలరుహనేతృపుత్రుడయి 1 శె"ర్యధనుండయి యొప్పియుండుటన్. ౭4 1100 

లే అల్పమృగసంతతుల చేత 4 నావరింవం 

బడిన పంచాననం బట్లు 1 వారిశే "ర్య 

మోర్వం డయ్యె నించుకయే; మహోగ్ర మూరి 
యగుచు భూరిశ రాసనం 4 బంది యపుడు. ౮ 1101 

“క్ర, ఎక్కిడి కర్ణ వృముఖుల, నక్క్కౌరవవీరవరుల 1 నార్వురంగని యం 

దొక్కా కార్ షట్నరముల, నొక్క_గతికా గాండ నేనీ $ యురుళ _క్రితగన్. ౯ 

నీ, నాలుగుతూవుల వీలగా వారల ఘోటకంబులనేసి 1 క్రూర బాణ 

మున సారథులనొంచి 4 ఘనళరంబున రథికులను వ ర్వేలుగాం $ గుదియవై చెం 

+ గన్లాదులగు రఖోక ప, పృవరులు సాంబుం డొనరించినట్టి యాయురుతర కృతిం 

నొనియాడి; రంతటలో! $ గోవంబు దీవీంవ వారిలో నల్వురు $ వానివాహ 

లే. నముల నాల్లింటినిం గూాల్పిగరి మజయొుకండు 

కూలలా నేనె సారథిం 4 జూలవేగ 

ముగ మజటొక్క_ండు కోదండీమును విజటుగంగం 
చేసె, నీరీతి విరథునోజేసీ వారు. ౧౧౪ 1108 

క. _ ఆతని దమకన్ని యనుం, చేతో మోదంబుమిజుం 4 చేకొని జయవి 

ఖ్యరాతిం బ్ర కటించుచుం బురి, కాతత వాద్యస్వనంబు $ లలరం జని రొగిన్. ౧౨ 

“చ: 'సురముని నారదుండు యదూ$శూరులం గానంగనేగి వా స్టివూ 
ర్భరమున సాగినట్టి యలీవా_ర్హను డచెల్పంగ యాదనవ్రల్ మహా 

_త్తరరుడుదగు త నృపవతంసుం డనం జను నుగ, నేనుండుం Ce 
బురికొలువంగం గారనుల 1 ప్రోలికి నెత్తిచనంగం “సోరుచున్. ౧౩ 1105 

"మ. జతనంబుల్ కడం బూన్కివేము మది నాశచందంబుం జింతించుచు౯ 
తవత్హై వణపూర్వజుండు వాలి యాశజన్యంబు మాన్పింపంగా: 

నూహాంచి యదు వ్ర వీరకుల సోన్గానంబునం గాంచి యా 

జతనంబుక్ నిలుషుగ-జాలినవిధికా $ శాంతంబుః గల్లీంచుచున్. ౧౩౪ 1106 

క్ట 'కురుయదుకులజనితుల క్తి _త్తరుణంబున సంగరంబు $ తగదని జాన 

బరమ గల్తునని బీకరకలిమలనాళకుండు $ గావునం చెల్పెన్, ౧౮ 1107 

'* “శేచ్భత్కురూణాం వృష్టీనాం కలిం కలిమలావవాఖొ అని మూలము. 
శాం ర? 



రీ 450) శ్రీ తాండవకృష్ణభా గవతము (అ. 

చ, దినపతిభ ౦గిం బ్రజ్వరిలు $ దివ్వురథంబున. గనారుచుండి వి 

ప్రనికరవంళ వృద్ధతతి $ రంజిలుచుం దనచుట్టునుండం బో 

యెను గ్రుహయు_క్రచంద్రుక్రియ $ నెంతయు నొప్పుచు హ_న్స్నాఖ్యవ 

_తృనమున; కిట్లు రాముడు మీతంగజప త్తనసీమం జేరి తాన్. ౧౫ 1108 

"క, .విలుపలండగు నుపవనమున, నివి వెళ, ధృత రా ష్ట్రకడకు $ నిజభావం వి 

ముల డెల్ప నుద్ధవుని ఫీతలమానసుం బంవెం జనె నతండును ప్రీ తిన్. ౧౬ 

చ. చని యట నాంబిశేయునకు $ శంతనసూనున కళ్లు శస్త్ర వి 
దాను గృహియించువారలను $ దానె గురుం డనుఖ్యాతినొంది యొ 

1. ప్పినయల ద్బోణనామునకు  భీమబలుండయి బాప్లాకాహ్యయం 
బునందగు వీరవర్యునకు $ యు క్కి. య థార్హముగా సుయోధనున్. ౧౭ 1110 

ఆ, గారవించి మ్రొక్కి 1 శ్రీ రాము! జే ఆంచి 

యువవనంబునందు 3 నున్నవా_ర్తం 

. దెలివిి వారు రాము డంఘుగుణతాఢ్యుండు 

సుహృదయుండు వచ్చె 1 శుభము లెసల. ౧౭ 111] 

చ. అని తలపోయుచుం జని మీవార్హ్యపదార్థము లెల్ల గొంచు రా 

ముని కడంజేరి భ_క్టీమెయిం + బూజలం దన్న్సిరి; శాస్త్రరీతి గో 

వు నొసల యర సిమిచ్చి రటఠబోయిన వారలలోన రోహిణీ 
తనయుమహ త్త ముం దెలిసి 1 ధన్యులు గాందగువార లాదృతిన్. ౧౮ 1112 

'చ; శిరములు తత్సదాబ్దములం $ బేరం వందన మాచరించి; ఈశా 
మురరిషుసోదరుండు తమిశపాంగలగ బంధువు లెల్ల భ ద్రముల్ 
పొారించొరిం గాంచువారె రుజగబూనరుగా యని పృళశ్న చేసి యా 

దరమున వార లు_త్తరము 1 తత్పరతం చెలుసంగ 'నెమ్మదిన్ . ౧౯౮ 1118 
తే, సంతనీంచుచువారు ప్ర్శళ్నము నొనర్చ 

బంధుకుశ లంబుం జెప్పె; నోప్పగిడి గొంత 

.. కాలముం బుచ్చి రాముండు $ గౌరవంబు 

నెలయుమాటలం డెల్సె వారలకు నిట్లు. ౨౦ 1114 

మ. నరనాథో_త్తము డు గ నేను డిపు డీీనామాటగా మికు ని 
క్క_రణికా చెల్ప్చెడుం దాం బ్రభుండగుట ౯ సగం బింతయుంగాక శాం 
తిరతిం బొల్చెడుబుద్దు లొప్ప విని యాశతీరొప్పం7గా౦ జేయుడడీ 
తరం బూనుం డిడి జాగు తేయందగ బౌబ్బంగికా విబారించినన్. ౨౧ 1115 

క 

క. - 'వెక్కండ్రుగూడి యత్తియు?, డక్కజముగం జేయందగిననయల ధర్మ ముం 

జక్క. నొనర్భిన సాంబున్సి నొక్కని థ-ర్థేతరముగ $ నొవ్చువథమునన్. ౨౧౪ 



సీ, 

టరా.] దశా మస్క 0థ ము, శల 

ఓడించి బంధించుశటొవ్వునే దానిని బంధుజ నై కంబు పరమ మనుచు 
భావించి యోర్చితి వచ్చితి మిాకిద్ది తెలుపంగ నంచని + హలధరుండు 
స్వబలవీర్యోదగ, $ శ "ర్యంబులకుం దగినట్లుగ శ క్రి కఫర్రమగునట్లు 
వలుకంగా విని కౌరవులు చాలం గువితులై వలికి రి ట్లౌరౌార!$ కలచె యిట్టి 

లే, చెందునేని విచిత్ర మిశేట్టిదియుం గలదె 

ఖా 

er 

దాట రానట్టి కాలగశతంబు చేత 

వింత లిట్టివి గల్తెడు 4 వేయు నేల?! 
తలంచినం జ్మిత్రమయ్యెడుం 5 బలుకు లివ్వి. ౨౩౪ 1117 

. వారుకిరీటనేవితము ౪ సాధుతరంబగు ను_త్తమాంగముం 
గోరుచు నున్న విక్కుటకుం + గొంకక పాదుక లద్ది 5! యదూ 
ద్ధారున కల్టనాండు వృథం దా శెటులో మనవార లిచ్చివెం 
పారం బెండ్లి ననిర;ి తదాదిగం జుట్టము_లై య థెచ్చమున్ ౨౦౬ 1115 

మనతొ'డ భుజించుచు నాసనళయ్యలం బొత్తుకలినీ 1 మ్యవతు లగే 
మన మిచ్చిన రాజ్యము. శ్లా,కొని తుల్యతలూంచి రదియొళకో హేతు వనన్, ౨౫ 
చామరన్యజనముల్ 1ళంఖముల్ శే తాతవ శ్రీ ముల్ ముకుటముల్ $భవ్యములగు 
నాసనంబులును శకయ్యలు స్వెచ్చమిాఅంగాం 7 కొనిమనయు వే'కనుముదమున 
ననుభవింతురు వీరు; $ యదువుల కిక రాజచిహ్నాముల్ చాలు నిచ్చినమన కవి 
చశకూలము లె యయ్యెం 3 బాముల కమృతంబుం బోనీనరీత్కి విభూతు లివ్వి 

. మనయనుగృ హమునం * గనిన యాదవు లిఫ్టు, హై వివర్థి తులయిశయీమనలనె 
యాజ్ఞ6 దప్పకుండ * నాచరింపుం డటంచ్చు శౌసనంబు చేయం  జూలినారు. ౨౪ 

. అఇదియేమి చిత్ర మోతలు, వం దరం చెవ్విధిని గాదు 1 వద్యదళాథమి.౯ 
a అట లో జో ఈ సుదతిని లత్షణం ₹కొను, మిదె యని ఛిష్టుండు, ద్రోణుం ) డింద్రసుతుండున్ 

. కురుకులజుల్ మ తెవ్వరునుగోర యొనంగని క న్నెమిన్నం; కా! 

సరి తో "లుతం గ్రుసించినది $ శే"ర్భథనం బని యెన్నం౭జాల కో 
యురణము సంగ హీంచునటు $ లుద్దతి సాంబుడు శై కెనెలా; సురే 
శ్వారుండును దాను ైకొనంగ $ జాలు రవంతయు భీతినొందశే. ౨౮ 122 

. అనియిటు జన్నబంధువుల 4 దాబలిమి౯ నీరిషెంపునక్ మదం 
బనిశము హాచ్చం గన్నెలుంగోనట్టి యసభ్యులుగాన వారు శా 
ముని ననరానిమాటలను $ బూజ్యు డటంచు6 దలంవ కెంతయుకా 

మనమున న్నాగృహం బొలయుీమాడ్కి_ని బల్కి_ వురంబుంజేరంగన్. ౨౯ 1123 

మః కుగువంతోద్భను లెట్లు పల్కి చనం దశత్షో ణీళదాళ్ళీల్యము౯ా 
గరువంబుక్ స్మృృతిగోచరం బగునటుల్ $ గావించు తుచ కుల" 



శీర2 శ్రీ ఆండవళృష్ణథాగవతము (అ. 

సరిగాం దా విని క్రోథవేగమునం గృశప్ట జ్యేష్టం డింలేం గనం 
దర మెబ్బంగిని గాక పల్మబును వింతల్ దెల్పు నవ్వ్నొప్పంగన్. 30 1124 

జలే. పెక్కు తెగల గరువంబు వేరి, నొప్పు 
తులువ లింతయు శాంతిని $ గలుగవలయు 

నని తలంపరు పశువులోకును లగుడము 

వలెనె దండంబు తగినదా + వారల కిల. 3౧ .. 1205 

ఛా బెరా! యాదవు లఫ్హు కుద్దులయి యుద్ధారంభ యత్న ౦బులక౯్ 

శూరత్వంబునం "చేయం గ్రుద్దుడయి కప్పం డుండంగా మెల్లంగా 

నావారిం గతకోవత౯ మెలగంగా 1 యత్నంబు నేం చేని య 

ఏర శాంతిలం చేయంగా నిచటికికా 4 వేవచ్చితిల బూన్కి_ మై, ౨౨ 1126 

ఉ. వీరలు మందబుద్ధు లవి? వేకులు కావున సంగరంబునం 

“  గోరికమోాలు వర్సిలుచుం + గొం కొకయింతయు లేక యున్న బా 

రారయళేరు యోగ్యతల 4 నట్లగుటక౯ా దగవూని శాంతి చే 
కరారువ వచ్చినట్ర ననుం $ గుంందంగంబేని రహంకృృతిం గడున్. 32౪ 1127 

చ. తమదగు స_త్తగముం చలయం + చా రసమర్గు లె యాట గర్వ్యయు 

_శకృములగు కూంతలం బలుకతగాందగి; రింద్భ ముఖుల్ దిశావతుల్ 

తుమందగం నుగ నెను డిడు్రశాసనముక౯ దలందాల్సి యట్టిచం 

దమునం జరించువారొ యలీధన్యుండు కాడట భూవిభుం డవాో!. 3341128 

వృష్టి భో జాంధ కాధీళ్ళరుండగు న్ముగ నేనునే డెగడిరోమానసమున 
సుంతయు6 గొంకకసురనాథుని సుధర్మ మెవం డాక్రమించి గపహించెనొ మణి 
యమరభూరుహూవముగు + నాపారిజాతంబు బలిమిమైం దెచ్చి యెగవ్యాఃడు స్వచ్చ 
ననుభవించుచుం ప్రీ తోనందుచు నున్నాండొ” యలమదను జుండువద్ధాముండధిప 

ఆ. నీంహపేఠ మెక్క. 3 జెల్లుగా సర్వ, జగదధీశళ్వరియయితగిన లక్షీ 
తానె యూడిగములగఠదత్సేదాంబుజముల, దన్పుచుండునో సతంబు ప్రీతి. వస 

ర అల శ్రీనాథుడు భూమిప్క, తులవగు చిహ్న ములం దాల్చితోయ దగండొకళో 
జలజూకు పాదకమలం,బుల రజమును భ_క్రిరసముశపాంగుచునుండకా. 3౬ 

తే, తీర్థములనెల్ల నేవించి సార్థజన్లు 
దైన యోగులకు౯ దీర్టో మైన డాని 
దికృతులు మాళులందు సం1తృక్పిమాఅం 
దాల్చుచుందురుగద మేము 1 ధన్యుల మని. 3౬ 1181 

—— 

* “నూనంనానామదోన్న ద్ధాః శాంతిం చేచ గృంత్య సాధవః, "కేపోంహీ వ శమోదండకి బళా 
నాంలగుడోయథా” అ, 8౧. అని మూలము, . 

గ 
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జగదీళుండైన యాశచ, క్రి యంశాంశభూతుల మగునేనును $ జలజసూతి 
భార్టవీ చేవియుం శ బరమాదరంబున నద్దాని నే దా లుమౌదలలను 

నట్టివాండైన స ర్యాధిపుండెక్క_డ! నరపాల యో గ్యాసీనం బ చేడ? 

దానికి మాహరి క తగండంట ! యిన్సీరో; కౌరన్రల్ దయయుంచి $ మస్థలమునం 

లే, నొక్క_ఖండం బొసంగినం ? జక్క_దాని 

'వృష్ణు లాదృతిం గుడుచుచు + నృవులనం దగి 

యున్న వార(ట మే మెల్ల + నెన్నం బావ 

లమంట కౌరవులనల 'శీకర్షములె యంట. ౨5౮ 1182 

క్, సుర ద్రావి యొడలు తేలియక, శిర సొక్కె_డ నిలువకుంట. $ జేరి వదరు కా 

వరము గలవారిపోలిక్క నీరిచె మ_ర్రిల్లి యొడలె $ స్థిర మనునూహాల్, 3౮౪ 

క, వలుగాకులై న విరలు, పలికిన యాపరుషువాక్యశవటలమ్హుల దు 
ష్టులనేంచ జాలుస త్త ము గలవాం డెవ్వండు సై చుం 4 గాని మృనుచున్. 3౯ 

చ. అనియిటు పల్కు_చు౯ మనము+నందు నమర్ష ము రేం నిప్పుడే 
జనవతులందుం గౌరవుల + సంజ్ఞయె లేనటు లేనొనర్తునం 
చును ద్వరంబూని దీవులను $ నోఖిలు నాహాలము౯ా గృహించి లో 

కనిచయముకా దహించునటు ? కున్నన నిల్చెను బూన్మిమిాజంగన్.రం 1185 

చ. బలమునసాటిలేని వాలి $ వారణవ_త్తన మింక గంగలో 

. గలివెద నంచుం గ్రోధమున $ గాఢతరంబుగ నొప్పి భిమమా 
 హలమును వె కదల్చుచు. దీదగృము దషీణభాగమందు ని 

మలందగు సాలమూలమునం $ బూనికం గ్రుచ్చి వెక లై జెచ్చెజన్ . ౪౧1186 

చ. సురనదిలోవలం బడంగం $ జోద్యము గ బ్రంగలాగ్య నంత నా 

ఫురవర మిట్టు లిడ్చుచుం బ్రగభుత్వము గానంబడంగంజేయ శ్రీ, 
హరివరసోదరుం డొగిం బ+యత్నము చేయుచు నుండం చెప్ప యె 
క్క_రణిని దాఅుమాజగునొ $ గాలికి నట్టులె వత్తనంబునున్. ర౨ 1187 

శా. గంగాశై వలినీవతంసమున ముగన్హం బోవుచున్నట్టు మొ, 
(| గ్రంగాం గాంచి కురూ త్తముల్ భయమునం 4 గంపించుచు౯ా బృథ్వి నిం 

కం గొన్నాళ్లు మనం దలంచుచును నోక్క_ం బితంజే ది క్క_టం 

చుం గాంతాయుతి రామునే శరణ మంఠచుం చేరి పొన్టించుచున్. ర౨9౪. 1188 

- శ్వర 

కా, 

ఉ. అంతట సాంబుతోడ జనులందటు లతణతోడం దోడుఫొం 

చింతన రాని చింతలని $ యేగి కరంబులు మోడ్చి యో ప్రభూ! 

_  యింతలేటి నీ పృభావముల $ నేమెలుంగం దగువార మౌాదు మే 
చింతలం బావ నర్హ్మండవు 1 చిత్రచరిత్రుండ వెన్నిచూచినన్, ౮౪౩ 1189 

క. ఓరామ ! రామ! యఖల్కాథారుండవ్రు గాదె మూర్జతల్ల జాలము మే 
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క, 

క, 

సీ, 

శ్రీ తాండవ కృష్ణ భాగ వతేము (ఆ, 

మారయ దుర్చుద్ధులము స్కువిరా రామా! యట్లుగాన 1 మే మిట నీకున్.౮ 3౪ 
ఒనరించితి మవకారం,బును దాని ఈమింపవలయు 1 ముజ్జగములకు౯ 
జనపతివి నీవ సర్లం,బును బాలనముకా లయంబు $ భువనంబులకున్. ౮౪౮ 1141 

కలిగింవ నీవె హేతువు, జలజా ! యా శ్రయింవం శ జాలినయదడి యెం 
దులలేదు నీకు లోకంబుల కీశ రుం డవుగ నీవె $4 పొలుతువు చేవా!. '5 5౪ 
శ్రీడింప మదిని సీ క్టింగొను నీకు లోకములెల్ల గీడసోకములు గాంగ 
మతిమంతు లేకడా + నుతియింతు రోయనంతా! నీవ భూలోక $ మూను వేడ్క. 
వెయిశిరంబులేలో యథార్ధంబుగ నొక్క_శిరంబున $ నునిచి యున్న 

_ వాండను, పృళేయంబు స వారక చేకూర జగముల నన్నింటిం 1 జక్క_లోనం 

. జేర్చుకొొని యొక్క_రుడవె, కించి స్వెచ్య షం 

బవ్వళింతువు; తీతిని గాగవంగనిరతి 
నూని సత్త్టగుణంబును స్ట బూనినట్టి 

నీదయిన కోవ మది కితశే దలిర్చు. ౮౬ 1143 

"కాదది ద్వేషమువలనం, గాదది మత్సరమువలన $ ఖలశి.క్ణ మా 
మోదంబునం జేయంగా, శ్రీదయితా ! కోవ మద్ది $ చెలలసంజుమ్ణా!. vey 

. సర్వభూతాత్తవు. సర్వళ_క్రిధరుండ వవ్యాయుండను. విశ్వకర్మవు. ఇట్టినీకు నమస్క_ 
రింతేము. మే మందణము నీళరణుం జొచ్చితిమి. అని పలుకుచు బ్రవన్ను లై 
వడంకుచు దిటవు చెదర ళరణుంజొచ్చి రామునిచి త్తంబు సుప్రృనన్నముగా నొన 
రింప నాతండు  భయంవడకుండని యభయదానము వేనీన దురో్యోధనుండు 
కరాంతునకుం బీ తితోం బారిబర్హ్యంబు7గా _నటువదివత్సరముల  యీడుగల 

' *యెనుయగుల ద్వాదశ సహ సృంబులను, బది వేలతురంగంబులను, వమట్సహస్ర, 
సంఖ్యందనరి కనకమయంబులయి భాస్కర వర్చస్సుగలిగినర థంబులను, సువర్ణ 
పత కాంచిత గీ వలై నదానీకలనుసహ స్కసంఖ్య నొసంగి గారవించె. భగవంతుండై 
సాత్వత శ్రెష్టుం డగుబలరాముండు వాని నన్నింటిని బరి గృహించి కొడుకుం 
గోడలిం దోడుకొని సుహృదు లభినందింవం బ్రైయాణంబుసాగించె, అంతనాహాల 
థరుండు స్వప్రరంబుంబ, వేశించి యనుర_క్రచిత్తులగుబంధున్రలంగాడి వేరోలగం 
బునం గారవులయెడం డాం జేనీనకృత్యంబును సమ గృంబుగా నెటింగించ, వరీ 
వున్నహీపాలా ! నేంటికి మాపురవర మియ్యది బల దేవవరా క్రమం బిట్టిదని తెలు 
పుచు దఖీణభాగంబు గంగానది దిక్కు. గాబొడవయి యుండుట కనంబడు 
చున్న దని తెలిసి మజీయు ని ట్లనియె. ౫౪౮ 1145 

* “దదౌ చ్వాదశసాహా స్త మయంతాని తురంగమాక అని యాం ధ్రలివీ, “దదౌ చ చ్వాదళ 
యుళె న్వయు'తాని తురంగమాక” అని నాగరలిపీ. 

' 

' ae 



. ఉ౯.] దళము స్మ ౦ధ ము, 'శర్ర్ర్ 

అటువదితొమిదవయథ్యాయము. 

-అథి శీ కృష్ణ మహిమము నెజుంగ నారదుం డరుదెంచుట. ఆ 

చ. నరకుని సంహారించి లలశనావముణుల౯ సురవైరి బఫ్మీం జూ 

a 

ర్వరమున నుంచి యుంట విని $ వారలనుం బదియాటువేల నొ 

క్కరుండె సరోజసనే త్రుడు తఫగక౯ా వరియించె నటన్న వా ర్త నా 

దరమున నాలకించి యది $ దాం గనంగోరెను నారదుం జెదన్. ౧ 1146 

.తనలో నార! వదాజువేల వరసద ద స్ధ్థానరత్నంబుల౯ 

వనితారత్నము లుండం గృష్ణడాకంకే $ వారికా సమా రాధ్యసం 

హననం బూనియె యొక్క_ వేళ నె నివాశహాంబయ్యె వెర్వేలుగా 

నన నెంతో మదిందోంచెం జిత్ర, ముగ నే $ నచ్చోటి శేం దగున్, ౨ 1147 

. అనియాూహిాంచి హారిం బశాత్తుం గనంగా 1 యత్న ంబుగావించి తాం. 

జనియెక్ ద్వారక కప్పురంబు స్ఫుటపు+ప్పస్ఫారతం బొల్పుపా 

వన దివో్టోపననంబులకా గృహములక్ 1 భాసీల్టువూందోంటల౯ 

మనమెంతో సుఖనుందనుండెడు గరుశత తృత్సంఘముల్ వెదుకన్'. ౨4 1148 

కలరవముల్ చెలంగ6 దమకమ్రుసువాక్కుల నాలకించువా 

రలు (సృమదంబు నొందంగ నిశరంతర “మొయ్యానం 'జేయుచుంటె, ని 

ముల వికనీంచి నీలరుచిం $ బొల్పుచు నెజ్జని కాంతి మించుచుకా 

గలువలు మించుచుండె సీత కాంతిని గొన్నియుం జూడం జక్కలోన్. 34 1149 

అలరుచునుండె నుత్సలము + లంబుజముల్ నిబిడంబుగా సర 

స్పులం గనుపట్టుచుండె నటం జొక్క.పు వేడుక సందడింప హం 

సలు ముజీ సొరసంబులును 1 జ కృముఖంబులు సంతతం చొగి౯ా 

బలుకుచు వోయింగూర్చుచును 1 బర్వుచునుండెం దదంతరయులన్, ఈ . 1150 

స్ఫాటికరాజత $ ప్రసాదములు నవనియుతమ్ము లట నిం ద్ర 1నీలత ప్త 

వోటకమయము లోట్లన్యరణ్నా లి వినిర్మి తములునయి 1 నెగడు నుపక 
రణములు వింతగా $ రాజిల్లుచుండెను; ; దీర్చినయట్లు విశ_స్తృతినిమించి 
యలరు రథ్యాపథంబులు, 'చత్వరమ్లులు నంగడుల్ శాలలూనళ్లు సభలు 

కనందగినయట్టుగా విభ కంబు లగుచు 

నుండె 'దేవాలయమ్ములు $ మెండుగరుచి 

+ రాకృతుల మించుచుండె; మార్రాంగణముల 

వీథులందు ద్యారములందు 1 వేడ్కమిగుల. ౫౫ 115] 
వరిమళ జలములు చల్లియు, సురుచిరముగ _మ్రగ్దులిడియు 1 సొంపుగం జూడం 

దిరముగ నుండంగం జేయుటం గర మరుదుగం బట్టణమది 4 కనందగి యుండెన్ 
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క. మరుదుచ్చలిత పతాక్నోత్క_రముల ధ్వజరాజిం బద్మ కాంతాతవ మె 

వ్వరికిని నోళకయుండ నొొనరింపంబడి యుండెం బ _త్రీనంబున నందున్. ౬ 1158 

మ, పరమేశుండు వసింప, సౌధము కడుకా 4 భాసీల్లుసద్వ స్తువుల్ . 

పరివూర్ణ ంబులుగాగ నుంవంబడె దిశక్సాలస్తుతిం గాంచు న 

ట్లరుదై. యొప్పంగం గట్టంగాంబడియె నం $ దత్యంతసంతో ప, మే 

| వరుసల "హాచ్చుచునుండు.. దాని గనలూా 4 వాంఛించు నవ్వారికిన్... el 1154 

చ. హరి నలరింపం ద్వస్ట్రయను. నయ్యమేం'ద్రు నిశిల్పి పాండితీ 
గరిమను శిల్పమందు మును 1 గాంచినదానిని జూపవంగోరి మం 

దిరమునుదానింగ స్పై; నట 4 నీరజనేత్రునివత్నులుండ సుం 
= “దరదళషట్సహస్ర, సదోనంబులు సొంవుగ నుండె మానియున్. ౭... 11565 

తే, అట్టి యంతకిపురమునందు1హారికళ త్ర, మలరు భవనో_త్తమముం జేరథనరిగా; నద్ది 
విప్రలతమము నతిసచ్చశవి ద్రుమ విర,చితమవో స్తంభ గణమునం 1 జి త్రేతరము, 

క, వానికి నా శ్రోయములుగ్యా, జానగు వైదూర్యఫలక $ సంతతి వలయం, 

గా నిందృనీల జాలక, మానిత కుడ్యుములం జాల 4 మందిర మొప్పున్, ౯1157 

ఉ. భూమిక యింద్ర నీలమణి $ ఫూగముతో నలరారుచుండు సు 
(కాముని శిల్బి "త్వష్ట తనోభర ము దీర్చ్పంగ మేలుకట్లు ము 
కామణిదామముల్ తుదల 4 ల్స్ దద్దయు ప్రై "బే లుచునుండం గనాచ్చై దాం 

శామలళయ్యులాసనము $ లర్త గ మణీ ఖచితంుబులై తగా, ౧౦ 1169 

చ. ఒనరిచె నందు. గంఠముల $ నొవ్వుచెలంగంగ మేలివాటకం 

బున నొనరించు నప్పతకీపుంజము చాలి యమూల్యవసస్త్ర ముల్ 
మనమున. గ ల్లువెడ్క_లను శ మంజులరీతిని చెల్పందాల్సి రం 
భను బనివోసముక్ సలుపు 1 భవ్యుతమాంగముగటబ్లు చానీకల్. ౧౦4 1159 

చ. వెలయుచునుండి రందుం గడు 1 వింతగం గంచుకముల్ ధరించి పొ 
గలు జతనంబుగాం దలలం 1 శాల మేలగురత్న కుండలం 

బులు శ్రుతులందు నొప్బ్పంగ నమూల్యమనోహర నృస్త్రముల్ ధరిం 
చి లలితివభ్ర మంబులను $ 'జెల్వగంచుండిరి వూరుషుల్ కనన్. ౧౧ 1160 

సీ. మణిదీపముల చాలు $ గణుతింపంగారాని యంధకారము మాయు $ నట్లొనర్చ 
వలభులయందు నోమిళులు . హర్నెడునట్టి యగురుధూవమ్ముల 4 వైన పొగలు 
జాలవారమునుండి + చాలుగా వెడలంగ ఘనములంచుసు బుద్ధలను' దలంచి 
కోరిక గట్టిగా 3 గూయుచఛు న _ర్హన మొనరించునుండ సోదనవర 'మది. . 
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తే, యెంతయును జూడంజూడంగ $' వింతగొలువు =. మలం 
చుండె నందొక్క_ సుదతి మహో త్తమగుణ ౨౧౨౨ 
రుక్మిణి యనంగ: విఖ్య్యూత 1'భూవసుగుణ ౨౫ ౨వ గో 

{4 ':జోవవయసులం దుల్యయె: $ వెలసి పతికి ౧౨.౨౨౧౨ = 16] 

క, తనవంటి సుగుణముఖములం దనరారెడు వేలకొలంది + దానీక లెపుడుకా 

దను గొల్వనుండె నాసతి, వనజాతుని సాత్వతపతి శభ: క్లీభరమునన్, ౧౩ 

క కనకమయ దండమున. నొ్కొప్పిన, చామర మశ్చైగొనుచుం $f బాయ మలరారం 

నను మెల్లగ వీచుచు' నుండెను నారదో డావిధము' “'గశనెం ) సమిపాంగన్[ ౧౩ 

చ, మునివ తిళాకం గాంచి వనం శ బూరుషువర్యుండు పడ్డు తై కల MT 

తిని" జేలువౌందు చుండు హరి '$ ' శ్రీపతి రుకి కి ణిళయ్యనుండి లే. ౨౨౨౧ 
చి నిషుతి 'థార్మీకౌవళులక శే, స్టో గావున మానిపద్యుగం | 

మ! సకిరీటమ స _స్తకము('? భోందుగ సోయం య్రక్కిభ_క్తి శ్రిమై. ఉర. 164 

చ, కరములు: "మోడ్డ నొధద్దని' న్ గ్రున్నన అష్టనవర్యమందు ని నా: . గ్, 

"౬ “దకఠమురినం గనారుశుండెడు విశధథబున' మన్న సమాజం చేసీ" మా రి 
నిరమణ రా జికి౯ా 'ద్రల్వమ.. నిక్క.వ్ర దేశికవర్యుయయ్యు. స rE 
త్పురుష్లు ల కెల్ల నాథుడయి,.$ పొల్చియు నమ్మని, పౌదయుగ గ్షమున్, 0% | 1165 

క, వ్రూతజలంబకతం గడుగుచుు' నాతకోయములడ శిరంబుశనందుర్రి 'చాత్చె౯ా”' 

భూత మూ వాతద్యు]లెలులక, 'శీతరుణీవతికి నాహశరికి బోవనమై. ౧౪౪ .1266 

సీ బ బ్రహణ్యజేవ్రంయకా శ భవ్యతమంబగు గుణనాదు “మొప్ప నక్కువముగాంగ = 
నద్దానికేయంగ' న్స నచ్హోని' “పాదములను .భ_కిం' 'గడిగి"తలను బవి త్రో: 

ములని చల్లుకొనియె $ 5 మురహర; తనపాదయుగళంబు గడిగిన, $ యుబోకేములె జ 

' గశ్చావానముశై న $: గంగాదితీర్టము లగుగదా యటులయ్యుం $' దగనని[వారి వమ్ము 

ఆ. వానిం-జల్లుకొనుట -$ చానుగాటే, మణి ౨౨ ల నలిన 
-మునులలో(బుకాణమునియు[నరుని ' ౨... 1. 

Foy “mW సఖుడు నై. చెలంగు$చ, క్రి క్ నారాయణుల. | ' ' ‘ “ ం OR టీ 

స్; డర క_విధిని. బూన్మి శ నమరమునిని. ౧ nn 167 

క అతిళయభ _క్టిని బూజిం . ల్ లకీ 
చి తగా బీయూషరసమె $ నిజ్ఞమిది. యనక 

హాతమయి మితవుయి తగు వా.  . 
_క్తతటియలరం బ్రళూ! మునీంద్ర, కత్రల్లజ ! మాకున్. ౧౬ ౨౨౨౨౨౨4౧65 

క, చే "మొనరింవం" దగినది, ' యేమే గలదని యాజ్ఞ $' యిప్పింపుC డనం A 

గా మానివరు(థు నారదుం, 'శోమానిసనుర్భితా! విశభూ ! సకలేశా!. ౧౬౪, 
ఛాం-భాగ గరి 



నీ 49 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ; 

చ. జనసముదాయమందు స్ఫుటోసారసలోచన ! మైత్రి నీమదిం 
బొనరుట వింత గాదు ఖలోపృుంజము నొంచుట వింతగాదు చ 

క్క_ని నుతిగాంచునీళ్వర! జఫగంబులవా స్థితిరతుణంబు లె 

1:1[ఘయ్యన నొనరింప 'మేబ్దలుగుశనట్టులు చేయాల స్వేచ్చమిఅంగన్. ౧౭ 1170 

చ. ధర నవతారమందు దను$త త్త _త్స్వ మెలుంగుదు మేము కాన దు 

పస్పురుషులం 'జక్క_డంచి మతిం $ బూజ్యుల మన్నన లొప్పం గాచు ట్రీ 

.శ్వర! త్రగుకార్యమాను; భోగశవంతుండవై తగు నీమనోజ్ఞప . 

: త్చరసిజయుగ్యముం గనితి 4 సాధుజనాళికి ము_క్షిదం బదే. ౧౭ 117] 

సీ. అపరిమితంబగు 1 నట్టిబోధము గట్టు బృవోదు లకుం గానలేబడక వారి 

. మనములం జింతింపతగను దగినదియాచు సంసారఘునకూవ $ నంవతితుల 

నుద్ధ రింపంగ( దానె 1 యూం.తయై యలరుచు నుండుభ వత్చాదపుండరీక 

యుగ్మ ంబు6 గనుగొంటి $ నోవరమేళ్వరా ! యద్దానిందలంయచు 1 ననవరతము 

ఆ. దిరుగుచుందు. నట్టి+దివ్యపడాబ్ద్బంబు, నందె నాకు స స్మతియు $ నవురియుండు 

నట్లును గ్ర పింవవయ్య సర్వేశ్ళరా!, యనుచు వేం భ_క్టి 4 యాత్మనిండ. ౧౮ 
G, అంతట, నారదుండు పరశమాత్తునిదై తగుయోగచమూయ నొ 

కింత యెలుంగంగోరి మది 5 యంతయు దొందజి పెట్టుచుండ శ్రీ 
కాంతుని యన్యపతల్ని దగు + కమ మ్రుమహోన్న తహర్మ నముం గనక 

7 వింతగంబోయె నందుం గడు 1  పేడుకమాటలం సృష్టం డట్టులే, ౧౯ 1178 

ఉ. ప్రేయనీం గూడి యుద్ధవుండు 4 ప్రీతికి చాత్రుండు కానం జెంత నో 
పా! యనురీతిం బాచికల 1 నొప్పాగ నాడువోనుండ గన్సడెకా 

గాయజుతం డ్రి చేవమునిం + గాంచి మహ త్తరభ క్రి లేచి య 
శై యెదుసేగి గతో డుకొని 4 యెంతయు నాదృతిం జూపుమాటలన్ . ౧౮౪| 1174 

క మనమూజణడిల్ల( బల్కుచు, మునివ ర్యా! యాసనవరళశమున నిందుం గూ 
రిన వీ చ తిం గనారుచుండుమ్కు యనుచుం గహార్చుండ నంత 1 నర్ఫ్యాదులనున్. ౧౯ 

ఆ. వూదచేసీ మౌనిశవూజ్యుండు వచ్చుట్క మున్ను లెలియనట్టి 4 పోల్కి_ నెపుడు 
వచ్చినార లంచు + బరివరి నడుచు, నపరిఫూర్జులమయి * నట్టమేము. ౨౦1178 

క. వరిఫూర్ణులెన మీకు న్యొనరువందగి యున్న నది యొ[నరువం దగుదుమే 
సురమానినాథ ! మైనను, బరికించి వచింప్రు మోభశ$వమునకు శుభముల్. ౨౧ 

క. కలుగంబేయుము,; నా విని జలజామనిం గాంచి యళ $ స్వాంతంబున ని 
' మ్మల విస్త యంబుం దోంచినం బలుకక వేతొ క్క_కాంత $ భవనము జేరెన్'. 2౨ 

4 అందును * జిన్ని పిల్లలను $ నాత్మ జులకొ గడు బ్రీతిమిజు గో 
ఖిందుండు సంతనసించునటు 1 వింతగ బల్కుుచు 'ముజ్జగించుచుల 



అజా] _దచదళమస్క 0ధ ము. జీల్టీ 

సుందరమూ రులార! యిటు+చూడుం డటంచును బిల్చుచుండె నా. .. 
నందమయాత్తుం గాంచి ముని+నాథుండు వేతొక యింటి శేగ దాన్. ౨౩1179 

'చ, మురహంరి ముజ్జనార్థముగం $ బోనయగ యత్నము చేయుచుండగా 

నరుదుగం గాంచు వెట్ొక గృహాంబునకుం జనె నారదుండు నం 

దురుతరభ _క్లితో వుతవీవాుళా ద్రినిధంబుగ నొవ్వువాని సుం 

దరియును జెంతనుండ విధిశదవ్చక వెల్పుచు నుండగా గనెన్. ౨౩4 1180 

మ. చని చేటొక్క_మనోజ్ఞ హర్మ్య్యమున నేశచందంబునం, బ్రాణిహిం 
సను జేకూరని బ్రవాయజ్ఞ జ్ఞ ముఖయకజ్ఞ వ్రాతముం శేయుచుం 

డిన శీ శ్రీకృష్ణుని ప పా పెజటొకట నాన రేజచేత్రుండు భో 

జన ముర్వీసుర రాజికిం చ్రి, ది యమున౯ 1 సంతృ ప్రి విం ఏ “బెట్టించుచున్. ౨౦౦ - 119] 

తే. వారుభటీంప మిగిలిన + సారవస్తు 
వులను భతీంచుచుండ నిమ్మల మునీంద్ర 6 

డె వరికించె, వెతొక 1 హర్మ్యమందు 

సంధ్య వార్చుచుం గదూర్చున్న $4 శౌరిం గనియె, ౨౦౮౪ 1102 

సీ. వేజొక్కగ్భహమున 1 వృష్టికులోద్ధారకుండు వాగ్యతుండయి $ కోరి బ్రహ్మ 
మును లో కశిమార్థకముగ జవించుచు నుండ బరికించె, ముట్యొక ? ఛవనమరేదు 

వాలును బెలుకయేం స్ట బట్టి "వేడుక ఖడ్డ పద్ధతులను జరింఠవంరోం గనుంగొనె' 

మజొకగ్భహంబున $ మ త్హగజంబుల నళ్వవరంబుల $ నరదములను 

తే, నెక్కుచు౯ నిహారింపంగం 1 జక్క_ం జూచె 
నొకగృ్భృహంబున శయనించిశయున్న వారిని 
గనియె మణీయుక్క._చో వందోజనులు పొగడ 

నలరుపరమాత్మం గృష్షుని $ నతడు గాంచె. ౨౬ 1158 

*చ, అనుపమ హార ర్యథమం దొకట $ నార్యులు భ కులునైన యుద్ధవా 

దినిఖలమం త్రిస_త్తములు 1 ధీమహిమంబునం దన్ను ్న గొల మం 

తన "మొనరించు స్రీ హరిని శ దాం గనె నారదుం డొక్క_చో నికే. 
తనమున నొప్పుమాజెడు ప్ర హాకదంబున వెశ్ళేలు ప్రి వీ తిం గొల్వంగన్, sey 1184 

మ్. జలశేళిం దగునాదరంబు విలిబుశచ్చంజూచు గోవిందు. గ 

సన్నులు తృ_ప్తింగనం గాంచె వెతొకయెడ౯ 1 న్మూత్నోత్సవంబొప్ప వి 

వులలో ను_త్తములై న వారలకు సొంోవుల్ గుల్క6 నేసి దూ 

డలతో నొవ్ప్చెడు గోసహస్రమునువేడ్క౯ దానముం జేయుచున్, ౨౭4 

ఉ. వారువచించు ప్రా_క్షనపుం $ బావనగాథల నాలకించుచుకా 

* “జల్నర్రీ జారళం శ్వాస వారము ఖ్య్యాబలా వృశక్” అనీ మూలము, 
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ధీ శ్రీ ఈాండవకృష్ణభాగవతము i fe. 

సారసనే త్తు డుండం గనె శ సంయమీ; వెండియు' నొక్క చో జము. 4౫|| 

i 'కా_రవ్రమాటలొడు ప్రి పి యశ కాంతను గూడి హాసించు. శ్రీ వ్లూరిలా : 

నారదమౌాని గాంచె; సద$నంబున వచొకటక్. యథావిథ్న్, OY. at 

క. వలయునని ధర్శ్మసముదయములం దా "లోకులకు "జల్నుపూనికతో నా! 

ళు | 

తో చాత 

[జ్ఞ 

క్ల, 

చే, పం దనయింటనుండి యశవ్వారియిండ్హ 

క, 

జలజాతుం -డాచరింపగ, 'నలరెడుమదింి గాంచె; - నొకగ్భగహంబున హారియున్, 
1 b UU 

[1 

ఆ! 'అర్థకామముల మహాబ్యతి చేవించు' ' 

చడం జూచె; మజచీయు' ఆస్ట! నొండుచోటం. . వ ని టి 

ద్రికృతికంకు మిగుల 4 బరుండగు వురుషుని వ. 

నొకండె కూరుచుండి $ యుడ్యమమున. Fy: | చరం 

'ఛ్యానించుచుండం గాంచేన్కు మానియు వేటొక్క_చోట $ మంచిగురున్రు త౯ 

దా నెంతొ వేడ్క_ నేవల, మానసకామముల భో గకమండ లములఛేన్ . 3 0౪% 

శేవించుచుండా వేతొక్క,చో వి గహ మొప్ప( చేయుచు వేటొకటలో 

బావనమతులకా సంధిని, గావించి ఏ ముదంబు నొందల గా. "చేయం గనన్.' “30౪ 

సీ ఒక్కచో పాలధరు 1 సుద్భమంబునలనాడి సాధుజనంబుల 1 బాధ లజ 

:శీవము' వారికిం ఉక్కర జేకుర నూహించుచుండంగాం జూ చె; వేతెక్కచోటీ 

' సుతులకుం' దగినయుశవతులను, దుహితల కళ్లుభ _ర్రలను శాక స్రానుసరణ 

పద్ధతి' నుద్వాహ [J పరమోత్సవము లొనరించుచునుండంగం? ? గాంచె? మజియు 
(| =n 

y 

కనుప్రచు౯ వారియిండ్లనురోడిన స్వజనులం 

చిలువ నంపుచు నీరీతి $ వేడ్క నుత్చ , oe 

వములం గావించుచుండం గాంచె. ముని యంత. 3౨౪ 0. 

. ' యో గేళ్వనేశ్వరుం డగు, నాగజరతుకుని చర్య $ లన్నియుం.గనంగా 
నేగతి నీయుత్సవములు, సాగినవని యచ్చెరువును $ జనులోొందం ,ద గెన్,: 3.8, 

వారియొకచోట నూర్జితము $ లౌ మఖరాజిని దేవతొోత్క_రం 

బరుదుగం దృ_ప్టినొందు నటు 9 లర్హవిథానమునక యజించుచుకొ ' 

నరులకు నర మొోాయదె యగనందగు బోధ మొనర్చుచుండ్కా సుం 

దరసదనంబునం దొకటం $ చామరసాథీనిగూడి భ_క్టీతోన్. 334 - _ 1198 

బావులు చెజన్రలు తో(టలు, చేవాలయమళము లిట్ట్రతిరునం దగుధ 
రావళి ప్ర పూ_ర్రఖ్యాతముం గావించుచునుండ మ _రృ వ] కాయార్జు ముగళక, 36 

చ. 'జెదవసీతంబునం దొకట 4 నూవహాచెలంగయగ నశ మెక్కి వే 

 యదువరు లెల్లం గొల్వ మృగ$యాఖిరతిం. జని పావనాంగతం ం Ww 

బొదలు మృగాళిం జంపుచు వికభు ప్ర వరామలథధర్మ మిట్టులే .. 



అగ్గా.] ..దశీ, ము న్కు 6 థ'ము,ః, 461 

ఒణికెద యని. తెల్పుచుండా నొకక మ యమ్రగృహోోే త్త తమమందుం బూనికన్ :: ౩౫: 1195 

చ. ప్రకృతులు ధర్మతత్పరులా 15 ద్రవ్యముగోరిచరించుబారొ కో 
యకుటిలవృ త్తి త నుండుదురొ 3 యర్థముంనార్చంగ స్వచ్చచేం గువృ 

_త్తికలిత చిత్తులౌదురొకొ $ తెల్ల మగా బరికిందనౌం గదా. |. 

"యిం నని” వారిఖావముల' 1 నెల్ల నెలటుంగలలోర తా నటన్. వన్య. 1196 

చ, తనతను వేరశేం గనువిశభంబుననుండ క యొప్ప సంచరిం 

చు నిఖలయూగనాయకుని 4 కూరకులాభరణంబుం గాంచె; నా 
మునివరుం డాపరాత్సరుని $ భూరితరామల్యయోూగమాయ డా 

''7-ఘనత్మళ_క్సిం గాంచి నరీకాయ విడంబన మెంచి నవ్వుచున్. 32 1197 

సీ, ఆహ్చాపీ.కేశుని 5 నత్యద్భుతాత్తునిం గనిహత్కె_ 'యోగేళోవినుత! ఇూగ 
పారంగతులకై నం 1 బరికింవ నెబుంగంగం దరముగానట్ట్రి నవరవముయోూగ 

' “మాయావి లాసంబు $ మహితభ వత్సాద పరిచర్య చే 'నలకవడినళ క్రిం. 

గనుంగొంటి నంతియెశ కాని నీపరమార్థ మిదియని తెలియంగ 1 నించుకేని 

తే, 'యోగ్యుండను గాను; నీదగు $ను త్రమయళ 
_ మునను నిండిన యీలోకేములను +4 భువన 
పావనియెయెన నీలీలం $ బాడుజుం దవిం౯ 
దిరుగుచుండంగం గరుణింపు చేవ! యనిన. 3౯ 1198 

చ, జనులకు ధర్మ ముం, శచెలుపథజాలిన వాండ సమాచరింవ నే 

రును; మణి క దానించేయం బరిశతోవము నొందుదు; బృహామాని! దా 

నిని గజిపంగం గోరికద + నీరసమానవదేహ మిద్ది నేం 

గొనియిటు సంచరింతు నిదీగూఢతమార్థముసుమ్థు పు త్తకా! రం 1199 

తే. మోహ[మొందకు మని తెల్చె;, 4 మునియు భగవ 
దాజ్ఞంగొని గృహ మేధుల శ కర్త ములయి 

పావనముైన సద్ధర్మ గీపటిల మాచ 

" రించుచు౯ “హర ర్మ సవితతిం జరించుచుం దమి. ళంళ  త200 

క. ఒకండయ్యు నన్ని తావుల, సకలాత్తుం డగుటం దాను + జరియింపంగం దా, 

నొకకాలమం దె గాంచెను, బ్రకటిత రానంత వీర్యశభాసితుం డగుచున్.ర౧12)1 

కం. వెలనెడు శీ. కృష్ణుని , యుజ క (లతరమా యోగమాయ (3 చంచచ్చ_క్తి కిక 

గలుషపారంబును మానిరుపిం బలుమాటుం గనుచుం గుతుక। పరవశం డయెన్, 

చ, ధనమున ఛర్మకామములం $ దద్దయు నాదృతిం గల్లినట్లు లో 

కనికరబోధనార్థము. నిశకానాము వ_ర్టిలుచున్న శ్రీ, నికే 
తనుండును సత్కృతి౯ దనను $,దన్పంగ. నారదు 'ంతొ వ్రీశుండై , 



469 శ్రీ తౌండవక ప్టథాగవతము 8 

వనజదళముభ క్రి బవఎుశవారము నాత్మ 6 దలంచుచుం జనెన్, ౪౩ 120 

ఉ. ఎల్ల ర వృద్ధింగోరి సకళ'లేస్టదరూపముల౯ భరించి యా 

పుల్ల సరోటీనే త్రం జెదగబొ చ్చెడు కౌతుక మొప్బ( దాను శీ 

వల్ల ల్లభుడయ్యు ప మానవుల $4 వ్నర్తనముల్ వనిపఫూని చేయునో 
.. _శ్లైల్లిడం గనడంగ ననుశవృ_త్సి నెసంగుచు ద్వార కాపురిన్, ర36 120: 

మ, నృుదుమంచాత్షము సౌహృదంబు హితము౯ొ $4 మి శ్రోంబులై వెడుకం 
చొదలక౯ా 'చేయువిలాసదృష్టులం దమింశ బొంగారు పహసంబుంలకా 
బదియా్వేల నితంబినీమణులు త్ర౯ా $ భ_క్తి పృమోదంబులుకా 

_ గదురం గొల సుఖించుచుండజెం దనదా క్ష _రృవ్య మూహాంచుచుకా. ౮౪120 

సి, విశద్భవస్థితవిలయ హే పాతువు హారి మనుజలోకంబున $4 నొనరిచిన య 
నన్యసాథారణ $ నవ్యకర్మముల నదెవ్వండు పాడునో 4 యెవడు వినునొ 
ఫూజ్యుం జెవ్వం డనుశమోదించుచుండునో వానికి మోతంబుకమాన కొసం 
నట్టి యాభగవంతు1నందు నిశ్చలభ_క్టి కుదురును గావున 4 గుతుకమలర 

ఆ. వాసుదేవుకథలం + బాడుచు సంత్ఫ ప్తి, నాలకించుచుకా మశవాత్తు లెట్లు 
తెలీపినారొ య'్ల 4 ధీమంతులగు వారి, కెటుకిషటుపవలయు గి నిదియె మేలు, 

oto 

జ బ్బ దియవయ థా యము, 

తథ శ్రీవారి సభామండవము నలంకరించుట. థఏణా- 

చ. తెలతెటీివాజు' నంత వసుచేవు వీ యాత్త జు కంఠమకళ్టై కాం 
గిళుల బిగించి సుందరులు $ శేళుంం జేలేదు వోయిమాటం ఛా 
'స్పులం బవళించి తద్విరవాశీము౯ త.ణమైన. సహింపంజూల క్రి 
ముల జతగూడి యుండంగనె 1 బుద్ధుల నెంచెడు వారుగాన్చనన్. y 1207 

చ. అరుణుడు తోంచె లెం డనుచు $ నందణ లేపంగం కొక్కురో యటం 
చురుగళనిస్వనం బలర 1 నొక్క. తెజుంగునం గోభుకాయ నా 
తరుణులు సౌఖ్యవోనికయి $ తేద్దయుం గోవముతో శపించి రి 
క్క_రణిని గూనీ మాదగు సుఖంబు నడంపంగ నేల యం చొగిన్ ౧ 1203 

క. మందార వనమునుండియె, మందగతిం బొలయుచున్న $ మరుదోఘవా 
వ్పందగ మేల్క_ని పట్పద, బృందంబులు మదము షి ర్మ ఫ$ వేడుకమిాజున్ . Oy 

క 'రయుంకారమ్థులం బాటలు, జంకను నప బేర పాడఫసాగం బత త్రుల్ 
పొంకముగ వందిజను లటుు వంకరుహేశకుణుని ని ద్రం] బోయ జేయన్, ౨ 

చ. కలకలనాదముల్ వలయం $ గా సుకుమారగళంబు లెత్తిని 
స్తులగతిం త్రీతజెళ్ళి; నిటు $ తోర్యు పు వేడ్క_ల మోటునక్టడా 



.€0.] దశమ స ౦ధ ము, 43 

నలసమయంబునందు జలేజాతునిపత్ను లు ర్తుక్షి ణీప సృథా . . 
నలు తమ కాంతుకౌలగిట మోనంబులు సంతసమందం ప జొక్కుచున్, ౨4 1211 

చ. వతివిరహంబు దుస్సహము $4 భారతమంబగు కార్యమంచు నే 
వితముననై న నోర్వంగలోవృ త్తి తిని బూనక తన్గువారా_ర ము 
న్న తపరితాపదాయియె యీీనందగు నంచని దానిబుచ్చ న 
ల్లు తదురు బావుమధ్యమున$నే తమి నుండిరి; కృష్ణు డంతేటన్, 3 1212 

ఆ, (బావామనెడు వే అరం $$ బరలస మువాూం ర్త మం 

ద క్రై మేలుకాంచి $ యమృతములను 
విధిగ నాచమించి 4 విములాంతరంగుం. జ 

._ ఆస్వితీయ మగుచు $ నకలుషమయి. 3 IB 
నె, స్వప్ర, వ, కాళశంబయి 1 శాశ(తంబయి యనన్యంబయి యవ్యయంబయి స్వసత్త 

వలనం గల లృపజాలశములకు దూరంబయి విశ్ ద్భవస్థితవిలయ హాతు 
వులను స్ట్ కులేవలన లతీతభావనిర్షతియయి తేగి $ నిత్యమునగు 
బ్ర హాము థ్యానించెం $ బంకజ నేత్రు, డవ్వల నిర్మ లములగు 1 జలములందు 

తే, , శౌన్తనుక్యాద వచలక 1 స్నానమాద 
చేయందగినట్టి క్రి క్రియలను + చేసీ శాత 
వస్త్రముల; గట్టుకొని మధు$వై రి యంత + 

_ సంధ్య. జక్కనుపానీం చె గ సాషంత మలర, ౨ | 1214 
చ. జ్వలనుని వెల్చెం గాణ్వమను$ శాఖకుంచేరిన వృష్టివంళ మం 

దిల జనిణగాంచుటకా జలరళహేవయణుం డర్కుుండు ప్రాగ్రీరింద్రు ద్రువై 
వెలయక మున్నె యయ్యానలు 1 వేల్పెన్సు శాన శ్రముతప్పశా దః వం 
భొలయును దాననంచు పాత మొపవ్పంగం జె చ్వెడువేడ్య సంధిలన్, ౬ 1215 

4, మౌనముంబూని యంతటను $ మం శ్రగణంబున శకెల్లమాలమై 
తా నఘనాళనంబునను $ దతమునై తగు బ్రహాము౯ా విధి౯ 
మానసమం న్"గిక్ జపము 1 మానక చె నెను వేదమాతయే 
యా నదె (అ్రాహ్గాణత్సమున $ కద్దియె మూలము రాజపుంగవా! ౬ 1216 

ర గాయత్రి యనంగ 'నద్దియె, యాయవనిం జేరుగాంచె $4 నిను డుదయాద్రి డా 
మాయంగం దిమిరంబులు తన, వేయికరంబులు ఇెలంగ 1 వింతగం. దోంచనో a 

క ఉదయించుచున్న సూర్యున కిదియే తగువేళ యనుచు $ నెంచి మదిని భ్ 
_క్రిదగంగ నువస్థానము, సదమలరితిగ నొనర్చి 1 చక్రియు నంతేన్, ౬4 1218 

క్ర, తనయంశభూతు లై తగు, ననిమిషులకు బుషివరులప (J నళ్షై పి వీతృగణం 
బునకుం దర్శణకర్మ 9బును చేనెం భిడప వృద్ధభూసురవరులన్. ౭ 219 
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సీ, నిత్వఫూజనముల $' నెమ్మి నొందంగంబేనీ' మజీయు. నలంకృతశత్మాసురులకు -' ' 

సాధువృం_త్తిం గాంచి + చక్కంగల. బాలిచ్చునలవాటుగలిగి "మొదలి 'దయితగు 
చూలు గల్లినయట్టి క, యాల దూడలతొోోడం బట్టువ స్త స్ర్రములత్నో $ శ్రన్యములగు 

నజినతిలలతోడ $ ననుదిన మింతనంబడనిసంఖ్య న్నా్యస్తువద్ధరిమెలి.... 

లే నిచ్చె నయ్యవి సంత పోహేమళ్ళంగ ... రుం పనన 
“ములుగ మతి రూప్యమయఖుఠళములుగ నా క్తి es, 

కస ©, జంబులందగు నవిశగాల సాధు, , ని, oR | , లీ ఇ క. 

వర్గభూషి తములుగాంగ $ వజలుచుంటడె.౯.. ౨౨౨ “1220 

క, __భేనువులకు భూసురులకు మానితులకు. నమరులకును: ర్ట ;మజివృద్ధులకుడా. 

జ్ఞాన మిడు గురువులకు నె, న్నేనగు భూతములకుం' దమి $. నింపుదేలిరన్.. Fy 

నే క. రనవిభూశులె యవియగుం $.గనుక వాని... .: .. 
'కాదృతి౯ మొక్కి భద్ర వోదార్ధమ్గులగు . న 7 

కవిలలోనగు వానిని, ఫ్ గకతేలనోలం " re on 

చాయ నవ్వల 'మురహంరి: {* తగిగ్ధరీతి. (మ! | e | టు 1229 
క 

( పో 

క. నరలోకభూవణము దన, శరీరమును జాఠవస్త $ సన నృణిభూహో is 
త్క_రమునం 7 చేసి మనో,హారమాల్యములక్ థరించ. $ నంద్య జలరంగన్, ౧౧ 

క్ర, అను లేపనముల. గైకొని, తననీడను.ఘృతమునం. బ్రథమమున; నవలక్ 

. .వినుతాదర్శమునందుం గనుంగొ"ని' యానంద్భ మంది ద్ కడు. 'మోదమునన్.. ౧౧౪ 

తే గో వృవ. ద్విజ 'చేవతాశకూటము గని; న. Ss ny 

సర్వవర్శంబులకుం బురోజనుల కంతి. . 
పురమునం దుండువారికిం 1 బూజ్యులయిన . . 
మం త్రిముఖులకు నీదగూూమాడ్కి_ నొసంగి. ౧౨... "1225 

క, తనముది నానందమునొం, చెను; మ్రోల వసించియున్న 1 ధీమద్భరుల౯ “ 

వినుతగుణాఢ్యుల విప్రుల, ననూనతాంబూల వుప్పీవారాదులచేన్.. ౧౨౪ 

క్ర సంతృ వుల గావిం చెను, సంతోవ మె భూవషణ మనుీసాధూ_క్షిని చా. 

-నెంతయు( బోషించుచు హిత సంతతి నేవకులం బీతసత్కారములన్ , ౧31227 

ఆ. గారవించి తనదు 4 కామినీమణులతో, మెలంగుచుండె; నూతుం $ జెలమిమోటి 
శుభతమంపురథము $ స్కుగ్కివముఖహయ,ములం జెలంగుడాని 4 లలితతమము. 

క. కొనివచ్చి నిలిపి మైక్కెను దనమ్రోలక౯ నిప్పీనట్టి $ చారుకు శైదం. డ్ 
'.డనుగొని సాత్యకితోడ౯ా వనజాతుం డుద్ధవ్రండు $ భక్తిం నొలువంగన్. ౧౪౮ 
క. తేరెక్మె. నుదయభూ ధ్ర ము, సారససఖుం. డెప్కునట్టి $. చందంబాన నం .* “*' 
.భోరువానేత్ర త్త లు అజ్ఞా "౫ సారమే మైక దృష్టిసంతతిచేతన్. DY, «1280 



al 
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5., అంతేకప్రురములనుండియె, వింతలం'దను గారవింవ + వెలందుల దృగ్టె 
లాంతరముల౦. జిక్క_క యెటొ, కాంతలచి _తృములం జూజథ్గగాంగొని వేడ్కన్. 

క _చిటునవ్వు మోముందమ్మికా నెజీ నాట్యము చేయుచుండ $ నితో్యోత్సవముల్ 
గుటుతుపడునట్టు చేయ, నణ్ముటణి౭ బౌరులు కనం బ్ర్శోయాణము చేనెన్. 

స్తు ఒకొ్కాకయింటినుండి హారి 1 యొక్క_రుంటజే వయనంబు చేసీ న 
ట్లాకొ_కయింతియుం దలంవ 1 నొయ్యన వెల్వండి రూపనంఘ మ 
భ్లాక్క_టిమై రథంబువయి 4 నొస్పంగంజేనీ వరాత్పరుండు త 
న్నొక్క_రుయడే గనందగకశయుండ జవంబునం బోయి 'నేద్పనన్. ౧౬ 1238 

చ. తనవగు పార భాగముల. $ దద్దయు ప్రీ తిచెలంగ వృష్ణు లె 
నిను గుమిగూడిరాంగ నువిశలాసనముమిాటు సుధర్మ నాగ నొ 

' వ్వీన సభంజేరె నందుల 1 వెద్దల కాంకలి దప్పి శోకమోా 
హానిధనముల్' జరాహ్యయమునన్న వడూర్హులు గట్ల వె_త్తటీన్, ౧౭ 120% 

చ. నిరువమతత్పభాభవన 1 నిత్వసుఖాకరవీళమందు శీ, 
హరి జగదోఘనాయకుం డగవాోర్యవిభూతి నివాసభూమి యా 
దరమున( గూరుచుండి తను$ఛాముములకా దెసలెల్ల వెల్లగా? 

. బురుషవరుల్ యదూద(వాంలు స పాంగుచు ద న్రొలువంగ నెంతయున్. ౧౮ 
క. తారాగణ పరివృతుండా, రేరాజు వలుంగునట్రరీతిం 'జెలల౯ా, 

శ్రీరమణు నంత వేడుక, చే రంజిలంబేయం బూను+చి త్తము లొవ్బ్చన్ , ౧౮౪ 

క. పరివోసకులును బవాుంవో,స్యరసములక్ గుల్కు వాక్యశసంతతి నలరిం 
చిరి మజియు నటాభార్యులు, పర మేళ్వరు నేవచేయు 1 పద్ధతు లొప్పన్. ౧౯ 

ఆ. న ర్హకీజనంబు 4 నానావిధంబులౌ, న_ర్భ్హనముల ముదముీనం బొదలంగం 
వేని; ర్లు పీశాం $ చేంటూని వై ణక్కు లలరంబేనీ రెలమి + హరి బెరేశు. ౧౯౪ 

సీ, మురజతాళమృదంగ 1 దరనిస్వనంబులం గొందలు గొల్చిరా $ గోవవేషు 
సూతమాగధవందు 4 లాతజణి నిగురుచుం బొగడుచుం బాడుచుం $ దగినరితి 
'నేవించి; రందున్న 4 థటీతిసురో_త్తములందూ బహావాదులు గురుశభవ్యకీర్తు 
లగు వూర్ణరాజులీవగు గాథలను జెవ్పుచుండిరి కొందలు 1 నిండు వేడ్క 

_ లె. వోని వినుచుండి రిట్టు లాగవాసుదేవుం 
డతిముదంబున నుండ; నాశాయదనునందు 

ద్యారపాలకు లరుదెంచి + తమ రిదివలు . 
శెపుడు చూడని పురుషం డోయ్యెడకు వచ్చి..౨౧ ౨. 1239 

క. జగదిళ ! తమసుదర్శన, మగునా యని యున్న యతని $ నభ్యంతర భా 

* పూర్వో కవ, తిపాదిత సర్వవ్యావకత్వ మిట సూచితమని యెణుంగందగు. 
ఆాం-భాగటార్0 
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గగతుని చేయంగ నివ్వుడు తగునని తమనెలవయేని $ దాసులు వీఠరల్, ౨౧౪ 

లే కాచియున్నా ర ఇలనునుడి. 4 గాంచనాంబ 

రుడు మనంబున నూహించి $ తడయ నేల 

తోడుకొని రండు నాంబోవ+ వాండువచ్చి 

పరమపురుషునకు౯ మహ _త్రరయశునకు. ౨౨ 1240 

చ. కరములుమోడ్చి (మొక్కి. నృషకాండము మాగధుం డెంతొొ దుష్టుండై 
కరుణ యొకింత లేక కడు 1 గరర్భమునం జెబిసాలనుంచి వ 

. తరము లవెన్ని యేం గడువశ+సాగిననుక్ వదలంగం బూన్ణ డీ 

శ్వర! యింక నీవె దిక్కనుచుం $ బంసినవా రల బెల్పె నెవ్వగన్ . ౨౩ 1242 

క, వనజూతు |! జరాసంధుండు, మును దిగ్యిజయంబుచేయం 4 బూనిన యపు జే 
జనవతులు లోంబడరొ త, జ్ఞననాథుల దష్భాయుత విహిత + సంఖ్యల బలిమిన్. 

క. కొనివచ్చి చెజను బంధిం,;చెను జుమ్ము గిరి వజమున 4 శీతినాథులు నీ 
కును విన్న వింపు మిట్లని నను బంపిరి వారినుడు లోనంగ నివి యగున్, 

స శ్రీకృవ్ల ! శ్రీకృవ్ణ * శ్రితజనసాధ్య్వసభంజనా!. కరుణను $ భ_క్షజనులం 
చాలించు వాడవు 1 భద్రము మిడువాండ వ్ర మేయాత్తుండ $ వగుదు వీవు 

.. భవభీతులము మేము 1 బవాంభిన్న దర్శనులము నిన్నె ళరణంబుశగ మది నమ్మి 
యౌాషశ్రాయించిన వార 4 మవని నిషిద్ధక ర్యాళ క్రి గలిగి నీ$వతిశయ కృష 

తే. చెలిపినట్టి త్వత్పూజలోతీరు మజచి 
తమ్ముం గృతకృత్యులను చేయం $ దగినకర్మ 

ములను స్మరియింపకుండు లోశకులకుం గ లు 
జీవితాశను బలం బ్రైం చెదవు దేవ! ౨౫4 1245 

ర్, కాలస్వరూపుండవు మణ్, బాలుండనవుగం దోచుచుండు 1 వాండను కృష్ణో! 
శకేలుముకుళించి యక్కు_దు, మాలోేశేశా! వచేశ! $ యోభూ తేశా! ౨౬ 

చ. కరుణను సాధువారమును 4 గావ ఖలావళి నిగృహింప నీ 
శ్వర! భగవన్మవోంశమున $ క్యైస్టలివై మనుజాంగ మూనితే 
నరుడు త్వదాజ్ఞ దాటుటయు 4 నాథుండవై తగు నీయపారమా 
కరుణకుం బాత్రమయ్యు నిజ$ కర్మ జదుకిఖము నొందుచుంటయున్, ౨౬|| 

కే, తగునటంచు నెలుంగుము జగదధీళ 
తాను చేయుక ర్ల మునకు 4 దగినఫలము 

_ ననుభవించు నరుండని $ యనుట యు క్రి 
యు_క్టముగ నున్నదని యెంతు + మోముకుంద. ౨౭ 1248 

క్ర, వర మేళ్యర పరికిందం, బరతం త్రము నృవసుఖంబు $ స్వప్వ్మాయితమై 
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త్వరగ నశించును భయ మే, తరుణంబున? గల్దంజేయం 1 దగి కవమువలెన్. ౨౭ 
సారవిహీనంచె న శరీరము జింతాదిభ రవరీతముం గృ పా! 

సారననేశ్రా! ౩ మూయుదు, మోారీతిం దెల్విలేకకయ సంతతమున్. ౨౮  , 125( 

నిప్క్మాములకు నీదు 1 నిర లాను ల్ పహాపా తు లకుకా లభింఛవందగి మట్ియుం 

జింతింవంగా స్వత న్సీద్ధమ యలజ నాత త సుఫంబును ద్వుజించి $ మహీత మైన 

నీదువమూయకుం జిక్కి 5 యదియుం చెలియక దీనులమై యిట్లు 4 తీ వ్రకష్ట 
ములంచబొందుచున్నార1మిల నింహమజములవ లెంగుంజ రాయుతోబలయడయిఖలు, 

డౌజ రాసంధుం డతిళ_క్షి $ యలరం బట్టి, చెజును బెట్టిన మమ్ముల 5 త్షతివకర్త్మ 
పాశములం జిక్కి కష్టముల్ 4 వపంతమూన్సి యేంచం గుం బెడువారిగా $ నెంచి నీవు, 

దీనులవతలకొ వేగము, మానువంగాం జేయయాలు $ మహి తాం ఘ్రిసరో 

జా! నెమ్హిక్ విడిపింపుమ్మ శ్రీనిలయా! ఖలమహాళ+చి _త్రమహోోే | ౨౯ 12052 

పదు నెనిమిడిప రాషాయము, లుదితామర్దుండు గాన 9 యుద్ధతి మూజుం 

గదనము నీతో. జేయగ బదాత్ముఖనేనలసహాడి 1 వచ్చేం గాదే! ౨౯౪ 12053 

కరమున వెలు చక్రమును $ గాంచి పరాభవ ముందిపాజా నీ 

శ్ర ్టరుడ వనంతవీర్యుండను $ భక్రులపాలిట కల్పవృతు మై 

సరియగు వాండులేని గురుస_త్త (యుతుండన్రు నయ్యు మర్త్యలో 
కొరతిని బొందియుండుదువు $ గాన జయించె నదొక్క_మాజ తాన్. ౩౦ 1254 

తావ నాత్ర ంబునక్కే కావరమున నీదుప్రజలు ? గాం దగుమమ్ముం 
గావలెననీ ర వీడిం చెడు, నీవజితుండవని యెజుంగశనేరండు స్వామో! 30 1200 

దీనికిని బ్రైతీకారము, మానసమున జేయ నెన్ని + మాన్నింవునము యి 

భూనాథ బాధ లనుచుకా భూనాథులు తెల్పు మనిరి 4 భూతాఢీళా! 30 1266 

మాగధసంరుద్ధ $ మానవాధిశులు ఖభ వదం ఘ్రీదర్శన! వాంఛ మిల 

నున్నారు; దీనులై $ యున్న వారల నీదుళరణుం జొచ్చి నభ_క్షశజనులం జేరం 

గాందీని సుఖము గోల్లం జేయుమాయని యాదూత నునవిచకయంగో నపుడె 

నిరవమానద్యుతి $ నెగడుదేవమునీం ద్రు 'డాహరిదర్శించు + నాదరమున 

.'వచ్చెం బింగజటాభార 1 మిచ్చం దాల్చి, భానుండో యనవెబ్టుచుం |) బరమకాంత 

ముట్టివడ రాగ శ్రీకృష్ణుం $ డగ దనుజ, వానకుండు సర్వలోక వస్వామి యవుడు, 

అరి నార దొ గ మన ము. ఏఈ 

మునిపతిం గాంచినంత నె పృగీమోదము తక బురికోల్పంగా నద 

ర్కొని తనుంగాడి సభ్యుతును $ గోరక'రాలగను నేవకోత్క_రం 

బును జనుబేరం బాదములు + మూగరముసో(శక నమస్కరించి చే 

యను దగినట్టివూజల మీవాోర్హ విధిం బొనరించి భ క్రమై. 33 1258 
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క, సముచితవీళఠంబున చే,వమునిం గరార్పుండం బేసి 1 భ వ్యతరవచ 
స్పముదయమున సంతృప్రియు, సమ్నస్తవిదుండౌటం గబ్రం$ జక్కంగం బలి₹ెన్. 

చ. మునివర! చేననుకా భయము + మూండుజగంబుల ఆస్ట లేదుగా 
యనిళశము మిరు క్రువురుట $ సన్ని జగంబుల వా_ర్లేలుకా మనం 
బున నిలువంగంజాలుటయొ 4 భూరితరంబగు లాభచమౌాయజుమిా! 

మనవి యొనర్తు నీళ్వరుని $ మాయనుగల్లిన యీజగంబులన్. 3౫, 1260 
క. నీకుం చెలియని దొక్క_(డు, లేకుండుంగాటె జ్ఞూనలీలాదృష్టిః 

భూశాంతులు పాండవు లివు, దెకార్యము చేయంబూని $ శెటీగింప్రు మనన్. 

సీ. సర్వలో కేళ్వరా! $ సర్వజగదా్యా_ప్తసత్స్రకాళా! హరీ! $ సర్వకార్య 
కరణదతుములగు 1 గురుళ కులను భూతజాలములందు. బ్రోచ్భన్నవృ త్తి 
దారువులందు హు+తవహుచందంబున వ్వర్చింతు వీవిట్రవాంయ వనుచుం 
దెలియళక్యము గాదు $ జలజాత! యలనీదురంతవమాయా బేవి 1 బ్రహాబెవు 

లే. నకును వ్యామోహమును గట్ట 1 నై జళ క్షి 
జేయు నద్దానిగాంచితి $ నీయపార 
సత్త సమిసుమంత యెణుంగుట $ స్వాంతమందుం 
బ్రళ్నైమిది చి త్ర మని తలంశఏవను మవాత్మ. ౩౭ 1262 

క. విను పారమార్భి కంబనం జను దృష్టిని గాంచంగా న$స _త్రయ్యను బై. 
కిని సత్సేదార్థమట్లుగం గనయడు నీజగములను నీకామము శ కిన్. 3౭4126} 

శ్ర, కలిగించుచుం ద్రుంచుచు ని స్తులమూయారమూగమునను 4 దోయుచు నుండం 
గలనీదు చెస్టితంబును, దెలియళ౯ా శ కుం డెవండు $ తీజగములందున్ , విరా 

లే, అపరిచింత్యాత్యకుండవయి $ యలరునీకు 
నివె పృణామంబు; లోజగళదీళ! యాళ్ళ్య్వ 
"రా! యవిద్యావరణము సం$వ్యా _వ్రమగుట 
భ వతమస్సునం దిరుగుచు $ భయము గనుచు. 3౮ 1265 

క, కనంగ ననర్భావహామౌ, తనువును విడంజూలుటకును $ దగినయుపాయం 
బు నెబుంగకుండు జీన్రన, కనూనదీవంబువంటి * దగు సద్యళ మున్. 3౮౪ 1266 

లే, వరమలీలావతార విశసరముల వెలింగించుచున్నట్టి ని న్నా శ్రశయించువాండ; 
బ్రహ్మామా! పాండుభూపాల $ వరతనయుని, చేష్టితం బెల్ల విదితం బె $ చి త్తమునకు. 

క. నరలోకవ ర్హనం బన్కుకరించుచున్న ట్టి నీకు. 4 గాంతుం గలుగుట 
_ బ్బుర మెట్లగు? గావుననె వివరింతు ధర్మాత్మేజొండు $ భక్తుడు నీకున్, ౪౦ 

క, ఆతడు చేయం బూనిన, రీతి౯ వినవయ్య సర్వశరీతిజ్ఞా!' లో 
శాతీతు నిన్ను బ్రుహత, నీతజిం బొందంగంగోేరికయే యర్శింపన్. ౪౦ 1269 
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చ. మనమున గోరువాండు సుము $ మాధవ! స సర్వగ! రాజనూయమం 

చును మిగుల౯ా యళంబుగని $ తమోణిని మించు మఖేంద్ర, రూవత౯ 

నిను భజియింవం గోరెడిని 1 నీరజ నేత్ర, | యజింవం గోరుసా 

తనికృతి కేన సమ్మతి నతాంతము నొరదందగు౯ మనంబునన్. ఈ౧ 1270 

క. విచ్చేయవలయుం 'గృబ్లా!, యచ్చ టికిల; దన నృఖేంద్ర, మందు నినుం చె 

. నుచ్చటమిాణుం గనుదురు వి ,యచ్చరు లధ్వరగ చేశ $ నఖిలాండేశున్, voy 

క్, పరిశుద్ధయశులు నిను భ్యూవరులట దర్శింపంగోరి $ వత్తురు కార్యాం 

తర మందుంగలదు నీకుక్కా బరమేశా! క _ర్హనశ్ర $వణములం బ్రీతిన్, రం 1272 

ఫ్ర, థా్యానమునను నే ౧వచుళలై నం బాపము పోవా, బావనులగుదు ర నే బృవామయుని 
' నిన్ను6 గాంచువారు 1 మన్నన స్పృృశియించు, వార లొందుపలము. 1 బలుక నేల? 

సీ, భువనమంగళ రూవ! $ భూశేశ! దిక్కుల కెల్లనలంకారో మే యయితగు 
నీయళొం బిబ్య్బూమి $ నాయమరాళి నివాసమందు నధోభుశవనమునందు 
బరమపావనవుయి + ప ప్రఖ్యాతమె యుండు; లలితభ వత్పాదజల మనంగ 
మందాకిని యని య$1మరలోకమున నధోభువనంబునందును $ భోగవతి య 

తే, నంగ, నీలోకమునయందు $ గంగ యనియు, 
'నలరి భువన త్రయంబు నోమ్లులం బవి త్ర, 

ముగ నొనర్చుచునున్న ది $ మురహర! యనే; 
నంతం గశన్రుః డందున్న శయదువరు లొగి. ౪౪ 7. 

క. మనములను జరాసంధుని నని మొనను ఇయింపవలయు 4 ననునూపహాలు చీ 
యను మొదలిడి యప్పలకులం, గొనకుండు "బటింగి వారి $ కుతుకము దీర్చన్, 

క, మదినెంచి యుద్ధవునిత, మృదుమధురాలావములను $ నిట్లను నార్యా! 
విదితాఖిలమంత్రుండవు;, గద వరమంఖైన నేత త్రశకల్పుండవుగచా! vx 1276 

నీ. 'మంత్రివి మాపయి $ మంచిభావము గల్లువాడవా'బట్లు నీ $ భావ మలర 
వచియంతువో యటభబే $ వడువ్చునం గృత్యేంబుం జేయనో నని యు? చేయ శ్రొద్ధం 
,బూను వారము మేము $ మానసంబున దాని విళశ్వనీంతు; మటంచుకవిభుయనర్వ 
జగదధిశుంండుసర్వ $ జంతుహృదంతర సంవ్యా_ప్త పలేజుండు + చక (కకృష్ణాుం 

ఆ. డఖలవ్వేత్తయయ్యు $ నజ్జ్ఞునివలెం దను, గార్యమడుగ నతంయ 1 కడం చానిం 
దలధరించి యిట్లు $ వలి భ కుండౌట, భగవదాజ్ఞ 'చేయుశవాండు గాన. 

ను ఈ ల గరా Esti YE శలాక * “శృవణా త్కీర్తనా ధ్ధ్యానా త్చూయం కేం 'కేఒవసాయినతొ అని మూలము. “అంతే. 
ఇ.వసాయిన శ్ళపచాకి అని వ్యాఖ్య. 
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జడెబ్బదియొకండవయథ్యాయ ను. 

“తెలి ఉద్ధవుడు కృష్ణునకు రాజనూయపిషయము నెటీంగించుట. ఏత 

చ, గురుమతి యుద్ధవుండు మునిశకూటమునందుం ట్ర సిద్ధిగన్న ని 

ర్హరముని నారదుండు నయాీశాలి వచించిన వా నెల్ల నా 

దరమున నాలకించి నృహతల్ల జరతుయె ముఖ్యమంచు న్యా 

యరతిం దలంచుసభ్యుల మీవోళయ మాత్మ 6 దలంచి యంతటన్. ౧ 1278 

క, వనజాతున కీయుభయంబును సమత మగునటంచుం $ బూన్కిి నెతీల యి 
' ట్లని పల్కె_ లోకనాథా!, మునిపతి న్యాయం బెజింగి 1 వూజ్యవిథమునన్. ౧౪ 

క. మేన_త్తకొడుకు ధర్మజు భూనాథుండు తాను జేయరేబూనిన మఖముక్ 
గానంజని సావాయ్యము, వూనిక మెయిం చేయటయును + భూవతు లా_ర్టిన్,౨ 

తే. శరణు వేండిరి గాన రీశ్షణము చేయు 
టయును ముఖ్యంబు లే దిగ్య్శోజయమహాంబు 

మును పానర్చియె యోవిభూ! $ భూతలమున 

'రాజసూయాఖ్యమగు నధ్వోరము నొనర్చ. ౨ 1961 

క, శ్రుతినియమిం చెడుం గావున గ్రుతువర్యము దానిచేయం 4 గడణగినచో భూ 

పతిరతుణంబు సాగును, శతవల్రేతుణ! యి దొక్క$సరణి యగుటచేన్. ౩ 1282 
క, తొొలుత౯ా ధర్మ జుం గనంబోవలయు౯ా మీ దిగ్యిజయము 1 వరుస నొనర్భం 

గలవారి నంహదగు న్యాకలహామున జ రాత్మజస్తుం $ గడు శె"ర్యమునన్. 34 

క. శమనునికడకుం బంపు; జయము దానంగల్లు భూధ$వావనసత్కృ 
త్యము సాగు దాన నీయుగ్యము సార్ధక మగునటంచు $ మటిం దోంచు విభూ! 

క, మనము౯ సాధింపం దలంచిన యట్టి ప్రయోజన మది  సీద్దించుంజుమిా 
వనజాతా! గోవిందా, జనవతులకు బంధము న్ స సాగించినచోన్, ౮ 1285 

క. దానకా నీకు యశస్సును మానితగతిం గలుగు; యదున$మాజము లింతే 
మానసములం బరికింపక, భూనాథు జరాత్తజన్లుం 4 బోల నబలుగాన్.౮ర4 1286 

క. తలపోసి మార్కొనంగాం దలంచుచునున్నారు కాని $ దంత్యయుతబలుం 
డలఘు పరాకృముః జేరికిం దలంవడ రాకుండు వై రోధర్షుం డతండా. ౫ 1287 

సీ ఉగృబలుండుగ 1 నొవ్చు భీముం డొక్కరుయ తవ్చ్పం దక్కీ_నశకడుబ లాఢ్యు 
లకు నెట్టివారిశే శ బృకటావావంబున నాజ రానంధు నోబ్బన మారు 
కొనరాద్యు నిక్చయ $ మని నమృందగుదీని బావుయుద్ధమున నోకర్వందగు వాని 
మటీయుక్క._విధమున$మార్కొ_ని జయమంద౭గాంగోర నూర్గసంకఖ్యగల బలము 

చె.. లెంతయత్ని ంచిన౯ న క్ట $ మెప్పుడైనం 

గాదు ; వృథునైన్యములంగనాడి 1 (క్రాలునతని 
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ద్వంద్వయుద్దంబున జయింవవచ్చు నెట్టు 

లనుదోవో లోకనాథ ! సర్వాత్మ! దేవో ౫ 1288 

క, నిరలిని బ్రాహ్మణభ కుడు, జరాసుతుండౌట సద్ది్యశజ పృవరు లదే 

తరుణమున నేమికోరిన, నిరసీంపక దాని నొసంగు 1 నెమ్మి దలిర్చన్. ౬ 1289 

క. కాన వృకోదరుం డొక్క_ట, భూనిర్భర వె మని $ పోయి రణంబు౯ 

దా నర్భించిన మూగధుం డౌొనను ద్య్వంద్వాహహమున $ నతనిం చెలుచన్, ౬౪ 

క. గోవిందా! నీసన్ని ధి, నేవిధ మగుసందియ మదిశయి లేక ధరం 

బావనయశ మొప్పంగా, వైనస్గతుగ్భవాము( జేరఠేబంపుం జుమా! ౭ 129| 

క. తలం నకించిత్క_ రుండన, వెలనసీన నాసన్నిధి యది $ భీమున శేమే 

ఫల మెట్టు లిచ్చు ననెదో, జలజూతు! యరూపుడవయి 1 సంర్వేశుండ వై. ౭64 

4నీ. కాలాత్తకుండవయి $ (క్రాలునీకుక్ జగన్నిర్మితలయముల 1 నీరజభవ 
వపరమళంకరులు సం$భావింపంగా నిమి_త్తంబైన యట్లు గాం దావకమగు 

సన్ని థానన్దున $ కషసనపు తుడు భీము డాజరాసంధు సం$వోరకర్శ 

మున నిమి తృంబయాం $ గనుక థీ ఘ్రుంచె యవ్పనిని సాగింప దగును మహాత్త 

తే, యిట్టు లొనరువ నగులాభ $ మేమియనెదొ? 
మాగధుండు చెజుంబెట్టిన $ వావతులక 

ళత్తములు ఫీ తికృదరివిీగీల యము నాత్మ 

పతివిమోతుము ననువీని $ నతిముదమున. ర్యా 1203 

క, తమతమ గేహాంబుల శిశు, సమితుల నాడించువేళ 4 జలజాముండు దు 

సృమహీళు జరాసంధుక్, గృమమొప్పంగ జంవంగలండు $ కాలాత్మకుండై. ౯ 

క, వీడువకుం జేడువకుం డని యాడించుచుం బాడుచుందు $ రంబుజనాభా! 
పాడుదురెగాబె వ్రైతల, కోడం EA నుత్సవముల $ గోరికమిణన్ ౯ 1295 

సీ. శంఖచూడవధంబుస్వవిమోకుణము: బాడుచున్న ట్లు పూర్వ మిశవానరిచిన గ 
జేంద్భమోతుణ మను రేకు డారావణు సంహరించుటయును $ సాధుమాను 

లాదృతిం గీ ర్లించు $ ట్లు కంనునిజంపీ తల్లిని దండ్రి బం్గధనమునుండి (కద 

_ ముక్తులంజేయు 'కేము గొనియాడుటయును జనులకు. బెలియు వికషయములె 

తే, యట్లుకానున నీవని $ సార్ధకముగ, నొనరువం దగు; మాగథు 1 నని వధించు 
కార్భ్యమయ్యది బహ్వార్థోగ జసు సాధృనవుగుం జై ద్యాదివధసాధకననుగు "అన్న, 

క. జనవతుల పూర్వసుకృతము, లనూనగ తిచే సలించు 4 టది హేతునుగా 

వనజూతు.! రాజఘూయం, బనునది నీకభిమత మగు $ నర్గం బిజెడున్. ౧౦ 1297 

ఈ లమి త్తం పరసోళన్య విళశ్వసర్గ నిరోధ యో, హిరణ్యగ ర్భృశ్శర్వశ్చ కాలస్యారూపీణ స్థవ.”౮. 

ఆని మకాభఖము, 
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చ. కనుకనె ముందు ధర్మసుతుం $ గానయగం బోందగు నంచు నామతం 

వా ఆ 

సీ 

బని సక లార్భసిద్ధిదము + వోరితరంబునునై న వాక్కు_6 జ 

క్కనిగతి నుద్ధవ్రుండు వలుకళా విని 'చేవమునీంద్రుం డందునొ 
ప్పు నిఖలవృద్ధయాదవులు 1 పుష్కర నేత్రుండు కృష్ణుండుం గడున్. ౧౧ 1208 

అనుమోదించిరి మేలన్కియు నుతించి;ి రనంతరంబ + యురగాళనశే 

తనుండు భగవంతుం డఖిలం,బునకు౯ా నాథుండు నగుచుగబొలిచెడు హూరియున్, 

గురువ్రులయనుజ్ఞం గ్రైకొన్సి కరహయరథవ_త్రివితతిం + గడువడిం గూర్చక్ 

సురనాథ ప్ర స్థమ్రున, నరుగకొ దారుకుని వైత్రు, * నచ్చి యితరులన్. ౧౨ 1300 

ఫురికొలివెం ద్వరం జనంగా, సరసీజ నే త్రుండు జ్యేష్టోసహజిన్తు యదూ 
త్యరనాథు. గొలిచి వారలు, సరియగు ని క్కార్యుమనుచు $4 సమ్మతింజూపవన్. 

. అరిజననూదనుం డగుట $4 నవృ్వయనంబున వేడ్కయూని సుం 
దరులను బుత్తసంయుతిని  చానీక లట్టులె నేవకుల్ మవ+ 

బరికరయు_క్టిం గొల్వ రథీవర్యము లతెక్కంగ వేగ చ్యారకా 
పురమును వెల్వడంబనిచి 1 పూజ్యమనస్కు.(డు డారుకుం డొగిన్. ౧౩ 1802 

. గరుడశేతన మెత్తి తురగవర్యంబులం బూన్చితెచ్చిన రథంశబుం దమినెక్కె 
స్యందనద్విపవరాశళ్వువడాతి సాదినాయక బృందభయదమై  నట్టిస్వీయ 
బలములు బలనీ తా 4 గొలుచుచు రా ఛేరు లానకములు మృదంశగాళి గోము 
ఖములులోనైన వాదములు ఘూోషింపంగ నాధ్వని దిక్కులశనలముకొనలోల 

తే, బయనమయ్యొను శ్రీవారి 1 పట్టణము, నుండి వెడలెం చాతి వ్రృత్య$ మొప్ప వెలయు 
ఛీవ్యపుత్రిక లోనగు 1 వెలందిమిన్న, లవుడు ప్రా,ణేళు పెను వెంటగనరుగుకోర్కి 

క. నరయానంబులం గొందటు, హిరణ్యశిబికంబులందు $ నెలమిం దురగో 
త్క_రములం గొందటు పోయిరి, ప్రరవరమును వెడలి యాత్త వుత్రులతోోడన్, 

చ. అనువవమువ త్రనూల్యముల $ నాభరణాళివి లేపనంబులకా 
దనులతికల్ 'వెలుంగ వని?తామణు వేగం గరయులందుం జ 
ర్మనిశితఖద్దముల్ వెలయ $4 మూనధనుల్ భటపుంగన్రల్ తరం 
జని రలవామన్నేత్రల నోసం గెడుళ్రద్ధను గాంచు వేడుకన్, ౧౫ 1305 

చ. అతినలవెంట దానీకలు 1 నచ్చరలం బురుడించు వేశళ్ళోసం 
తతియును నేవకుల్ బహుువి$ధంబులం బా ల్పెడుభూవణంబు ఒక 
జతనము మోటు దాప్పీ మహాో+షంబుల ను ప్ర్రములకా గలేణుగో 

_తీతిని ఖరాళ్వతర్యలి నిగతాంతముదంబున నెక్కి శ్రీవారిన్. ౧౫4 1306 
క. వెనుకొని పోయిరి కొందబు, మనువ్య వాహ్యాంబు. లెక్కీ_ 5 మమతం జనిరి “వే 

యనుపమ శకటంబులపై 4 జని రొకకొందటు మునీం ద్ర సం స్తుతు నెనుకన్ ॥ 
గ్ 
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వ. వారివెంట నేవకులు శీరతృణవంళవన్త్రములు మొదలగు శిబి రాదిసాథనముల 
బలీవన్ణాదులవై నిడుకొని వెడలిరి. ,నుణీయు నానేనాసముదయంబు తుముల 

ధ్వనులు. "వెలయ,. . భూరితరభ్వజపటచ్భ త్ర .వామరములును దివ్యాయుధములు 

నాభరణములు, ముకుటంబులు కవచములును గలిగి వట్టవగటి వేళ దిమితిమింగి 

లాదిబ్బహాన్మ త్స సింబులచేం గ ల్లోలములు తటంబుల నావరింప భానుకిరణంబులు 

"వె వె వ్యాపింప బి, కాళించు మవార్ల వంబు చందంబున నమరియుంజె నంత. ౧౭ 

చ. మునివతి నాారదుండు హారి, ఫూజితుం డై ఉ పర మేశళు నిశ్చితం 

బు నెజ్ంగి సంతనీంచి వరి ఫూర్షుని దర్శనలాభ మెన్ను చుక 

దనవగు నింద్రియంబులు ముదంబున మూన్పడం జి _త్తమందు వం 

దనములొనర్సి యభభ్ర మున *+ దాం జనియెం గమలాతుం బాడుచున్. ౧౮ 

చ్మవారి భగవంతుం డంత మనుీజాధిపదూతను గాంచి నీమదిం 

బొరయకు భీతి భద్రమగుం $ బొ మిక మాగధుమ్రందం చేయుదు౯ా 
.ద్వరపడి యంచు బందం నతండును బోయి యచెట్లు సాగానో' 
ధరణిపతీం ద ద'సంతతికి 1 దాంపక 'కెల్పెను వార లుబ్బంగన్. ౧౯4 1310 

క, వారును బంధవిము _క్టీం, గోరుచు హరి యెప వచ్చు $ గ్రూరుల్ళతఘ్ను ౯ 

బోరి వధించునొ యంచును,' గోరికం బరమే ల జూడతసోరుచు నుండన్. ౨౦ 

వ న్ఫీ శ్రీకృష్ణుం డాన _ర్తసౌవీరమరువినశననామక'దేశంబులం గడచి మటణటియునందందు? 
బొడచుూప పరగ్గితంబుల నదులం దొాంటి పురా గామ వ్ర జాకరంబుల ను _త్తరించి 

యవ్వల దృషద్వతియనుమవోనదిని బహుమానివూర్వకంబుగాం దరించి 

సరస్వతివో హోదిని ను _త్తరించి పాంచాలమత్స ర దేశంబులం గడచి యిం ద్రృపఫ్థ 

నగరంబుం జేర నరు చెంచుటయు. 99 1312 

ర సామాన్యనరులు మూడ, నేమాడ్కి_ దరంబుగాని $ యీశుండు వచ్చెం 

టే మమున నన్న వార్త రను, భూవిరాశంం దజాతరిపుయం, $ పంగా వినుచున్: 

క్ర సోపాథ్యాయసువ్చూ త్త త్తముం డై. పోయె౯ హరిని గనంగ $ నఖలప వ్రకృతులుకా | 
శ్రీపతి గనుకోరికతో,. వే పరివేష్టించి రా 1 వేధథ్వనులున్. ౨3 1814 

లే. గీతముల. నాదములును' విశక్కిలిచెలంగ 

ఓ యాద్యఘోపషము తెళ్లెడం శ బర్వం బ్రాణ ౧౧ 

యుతములౌ నిం! బ్రియములట్టు $ లత్ముడమున . . 
నాహృషీశే కశ చెంతకు 5. నరిగ్ యచట. ౨౮ . 3805 

మ. వనజాతుం గని శ్చ పొభారమున సుస్వాంతంబు వ విక క్లిన్నతం f 

ft గనథా న్నిగ్ధతముండు శ్రీ శ్రీహరి వురిం $ గాలంబు దీర్ణంబు ఫు 

చ్చినవాశడౌట. నదీనదర్శనము. నిశ్చింతంబు నీవచ్చిన.. 

శాం-భాగ-60 
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= ట్లనుమోదంబున గన్నడం గనుచు నావా! యంచు గౌంతేయుడున్, ౨౮౪ 

క. మరలళా మరలం ప్రీతి స్ఫురణము గన్పడెడు నట్టి 1 పోలిక నాన్లే 
: వరతిం దృ_ప్తిం గాంచెను, ధరణీశుం డంత వనజశ+దళ నే త్తు నటన్. ౨౫ 1317 

చ, సిరికి. బ్రిభూలయం బగచుం 1 జెల్వగుగాత్రముతో వెలుంగ నా 

దరమ్లునం గాంచి యాతనుల1త౯ గయిజంటను గయిలించి ని 
ర్భరగతిం గన్నుల౯ సఖునిీరాక ముద్థశ్రుకణాళి నిండ గ 
గురు తనువెల్ల నిండంగ ము1కుందుని నచ్యుతుం జక్రిం గాంచుచున్ . ౨౫ 

తే, లోకవృత్తాంత మెట్టిదో $ యేకరణిని 
చెలియకయె యుండె బావని 5 జలజనయను 
మాతు లేయుని నతిశయక ప్రీతిం గయ్ 

వీంచుకొని సుస్మితంబు లోీలిం జెలంగ,. ౨౬ 1819 

క, ఆనంద బాప్పములుం దన, వౌ నేత్రములం గలంప $ నళ్లే నిలిచె౯ 
౧. శ్రీనిలయుం గవలు విజయుం, డూనినతమి న్నీ గ్ధతముని క నొప్పుగం గనుమన్. 

క వ్రమచాశ్సుశణములక౯ నే, తృములక్సై కలంగంగ6 బరోరంభణమున ను 

_్రమలాభ 'మొందం చేసిరి రమాధవ్రుం డంత ధర్మ రాద్భీములకున్ . ౨౭ 

సీ, వందన మొనరింఛి 4 వాసవిం గాంగిటం 'బేర్చుకొంచుం గవలశచేత వంద 

_ నముచెయంబడి వారి($ బ్రమదమునం బేల్చె భాహణులకు. వృద్ద రాజి కుచిత 

. మగురీతింగా (మ్రొక్కి యవల సృంజయ శేకయులు కురుభూమిషతులును వేడ్క 
ధక్ బవాంమానింపం $ డా వారి మన్నించె వమూగధసూతులు 1 త్షైదివిజులు 

తే: వినుతిచేయంగ విధిగ దీ+వింప వంది 
జనులు కీర్తింప నెంతయు 4 సంతనీంచె 
5] ంఖసటహామృంధంగవంీశోముల వీణ 
యలను జేంబూని గాయకుల్ 4 హరిం బొగడింరి. ౨౯౮ 1322 

మ. అరవిందాతయ్సుని దివ్భగాథలను నెయ్యంబొవ్బంగా న_ర్హకుల్ 
పరికీ_రించుచు నాడి; రిప్పగిది నాకభ వో్ట_త్తమశ్లోకుండా 
వర మేళుండు సువ్భా_త్తముల్ చెనుకొన౯ $ భవ్యాత్తులౌ మానన్రల్ 
సరి లే రంచు నుతించుచుండ రుచిరోస్థానీయముం బొచ్చె దాన్, ౩౧ 1828 

మ. పురమార్దంబులు గంధసింధురమదోస్ఫూ ర్త్యుద్భ వాంభకకణో 
" త్మ_రసంసీ_క్రములై. చెలంగ మతి చిశత్రత్వి సజ వ్రాతబం 
ధురమై వాటకతోోరణావళులతో 1 నూత్న ప్రభం బొల్చి క 
ర్చురకుంభ ౦బుల నొప్పుగుల్కుచుం దాం $ బూర్వర్య మప్పట్టునన్. 3౧4 1924 

చ. వనితలు వూరుషుల్ రుచిరోవారిని స్నాన, మొనర్చి మూల్యమిం 
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తనందగనట్టి వస్త్రముల $ నర్ష్శవిభూపణ రాజినెంతయుం 
దనువులు చెల్వుమోాజు 'సుమీదామములుం గలవంబు లొవ్చంబ 
_తృనము నలంకరించి హరి+దర్శనలాలసచిత్తు లై తగన్, ౨౨ 18325 

*నీ, ప్రతిగృహంబున దీపోవం కుల వెలిగించి వ్రసవముల్ లోనగు 1 బలులు చల్లి 
పురము నలంకరింశచిరి పారు ల_త్తత్ం బ్ర తిసద్య జాల మాగీర్తములనుండి 
వరిమళమిళత భూఫ$వముల ధూవమములు విల్వడుచుండరుచిర మైోకడుం . దనన్పె; 
మజ్యు. బతాకలాశమందిరంబుల నె_్తంబడియుండ శిఖరముల్ $భవ్యరజత 

లే. మయములై గేవాములయందు 4 మలయుచుండం 
బైన బంగరుగిండ్లు సొం$ పూనియుండ 
ముద్దుగులికెడు నప్పురి $ మురహరుండు 
కనియెం గన్ను లపండువు $ గా వెలయ. 33 1326 

చ. మనుజులు నేతపాత ముల 1 మంజుతనుద్యుతిం గోల నరు (డౌ WJ (GU యా వనరుహూన్నెత్రుం డప్పురికి $ వచ్చె నటంచొగి నాలకీంచి యిం 
తనందగనట్రి సంతసముశనంది వడంతులు కొముడుల్ తవం 
తన విడిపోవ జాలు బ్ర మీదంబునం బోయకముడుల్ శ్రమంబునన్. 33y 1827 

ఆ. ఇంటివనులు మాని | యింవుగుల్కెడు తల్ప్యమందునున్న వతుల $ నక్టై వదలి 
సకలలోకనాథుం $ జక్రిని జూడ ర్యాట్బ్సథముం. జేర నెలమిం 1 బాజీ రపుడు. 

క, చను దెంచి వూనశ్రంబోండులు, సన కాదిమునీం ద్ర నిత్యనన్ను తుం గనువాం 
ఛను మేడ లెక్కి. యట స్యందనదంతివదాతి హయవిశతతి నిబిడం టై. 35౪ 

క. పరికింప సంతేసంబున్క కిరవై తగుమార్లమందు $ నింతులతో శ్రీ 
హరివచ్చుచుండం గాంచిరి తరుణీమణు లంతం గుసుమశదామము లెలమీన్, . 

ఆ. కృష్ణువెనం జల్లి హృదయంబు చేతనే శౌంిలించుకొనుచుం 1 గ్యమ్రనున్మి 
తమును గూడియున్న$తళుకుంజూవుల స్వాగ,తము నొసంగి రంతతబ్రమదలెల్ల 

చ. నరపతిమార్లమందు నుడుశనాథునిగకాడి చెలంగుతారకో 
త్క_రమును బోని శ్రీహరి నోతంబినులం గని యిట్లు పల్కి రీ 
తరుణులు ఫూర్వజన్యమునం $ దత్పరతం గని యెట్టివుణ్య మే 
వరుస నొనర్చిరో కద? సెకబా! సనవచ్చును దాని నెంతయున్. 3౫ 1382 

'చ, .శ్రరువలలాముం డై నహరి $ పొంకమువిరాణు 'నుదారవానయు 
బ్న రువమచారుదృష్టికళ 4 నెమ్మి నిగుడ్చుచు వీరినే తృపం 
కరువాము లెంత్ సంతసము 4 గాంచంగల జేయుచునున్న వాడు ని 

" ర్భరసుఖ మబ్బువుణ్యముం బుశరంధ్రులు వీర ల సర్చియుండుటన్ , 3౬ 1383 
* “ఉద్దీ ప్రదీచబలిఖిః ప్రతిసద్మజాలనిర్యాత సూపరు చిరం” ఆని మూలము, 
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చ. అని వినుతించుచు౯ా మిగుల 1 హర్ష మునొందుచుం. జూచుచుండం: బ 

_తృనముననున్న వెద్దలు సతంబును' శిల్పము చేత జీవనం. 

బొనరుచు వారలందును మహో త్రరులుకా బలుతావులందు శ్రీ 

వనరుహనేత్రునిం దణీసి శ వర్ల శం భావహవ స స్తువాస్తు తై. ౩౭ 1834 రస 
చ, 

లే, 

హరిని సపర్యలం దనిపి * యాత తృమవోఘములకా &ణంబునకా 

.'చొరించొరి. దూలంబేనీకొని $ వూజ్యమనస్కు_లుగాం జెలంగి ఈం 

సరసిజనేత్తు ( డంత .నృహానత్తే త్రమసౌధమునకా వసీంచువా, 

రురుముదో మొప్ప నీశణము స్ట లో"య్యన విస్తృతి గాంచిమించంగన్ , 3౮1301. 

సం ఛ్ మంబున నెదురుగాం + జని నవ సపర్యు 

లొనరుపం గృప్టమూం్చి యాశయుర్వినాథు. 

. మందిరంబు. ద్ర వశించె; 4 నిందెచేళుం 

ది ద్రిభువనేశళ్ళరు గాంచి కుం[తియును మదిని. 3౮4 1006 

తనయన్న కొడుకువ చ్చెను, దినముల కిన్నాళ్ల! కనుచు( 1 ద్రిగుణిత మోదం 

బున (ద్వౌవదియు సుభ ద్ర, ద,యుం దనపంటకా రాగ చేచికతేత్సర తదగన్'. పడా 

ఎదురుచని శాంగెటం జేర్చి గ కృష్ణు గార 
'వీంచె; రాజగుధర్మ జుం 1 డంచితవిధి 

శ; ఓ 

నీర్ణరేం చంద్రు గోవిందూ?నికా గృహవర 

మునకు దోడొ్కని వచ్చి వ+మోదవళత. 5౯౮ 1338 

ఆతిథ్యమందు శాస్త్రం, బేతీరున ముందువెనుక 1 లివి యని అెలివె౯ 
'జేతమునం బొంగునాదృత్కి నాతీరును మజుచి యెట్లు యవప్చనిం దీ క్చెన్. ౮౦] 339 

'హరియును దన మేనశయ _త్తయా కుంతికి. దనకంళశెం చెద్దలై $ తనరునట్టి 
వనితలకు౯ విధోోవందన మొనరించి చౌవదియును సుభ $ ద్రృయును" మొక్క 

_ సామోదమును బొందెన త్తయాకుంతి యాజ్ఞాపింవ డ్రాపచక్ర క ధరుని 
సాధ్వులౌ రుకి కి శోసత్యభామాభ ద్ర ద లనుమటీజాంబవశతిన్స లత్మే 
ణాఖ్యం గాళీంది మిత త్రీవిలీడాఖ్య నాగ్న 
జిత్తి మజీవారితోడ 1 వచ్చిన కళత్ర, 

ములను దక్కి_న వారి నమూల్యవర్త స 

చ, 

భూషణాదుల నలరించెం శ బూజనముల. ౪౮౪౩3 1340 

నృపతియుం (గ్రొ _త్తకొ, త్త తలయి $ నెమ్లిని దెల్చెడువూజల౯ొ మహా ' 
రి రి పతిసువూజితాం ఘ్రీ సరసీరుహ యుగ్తునిం గృష్షుం దన్సెం ద 
'తృపకును బాత్రు,లైన సచిగ వేళులకుకా భ టనేవ-కాళికికా 
సపరికరంబు లై వము శ సద సద్మములక్ _వనీయింపం గూర్చె చాన్, ౪౪ 184 
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హరితరుణీ రత్న ములకు, సురుచిరసు సుఖయోగ్యములయి $.శోభిలుసౌథో .. 
త్కరమును జూ వెను; శ్రీహర్హి సురనాథునితనయుం గూడి $ సురలునుతింపన్. 
.నివసీం చె నవల ఖారచవమను నారామమున ధశ+నంజయు. దృ వుల 
సవిథి నొనరించి మయుండను, డివిజారులశిల్సీ యందు 5 చెగక ద్రిదుకంగన్ . 
ఒనరించి వాని చోతన్కె మనుజేం దు న శకెల్ల విధుల వమహితం చై యొ 
ప్పిన చాని సభను దివ్యుంబును “దక్కలయంజేయయించి $ బుధులు వాగడంగన్. 

జఒసంగె నంత. గృష్షుం $ డుర్విశునకుం బ్రియ, మొనరువంగం గోరి 5 యురురథంబు 
నెక్కి. విజయుంగూడి  వెక్కు_రు రథికులు, బలనీరాంగం గ్రీడ + సలువుచుండి. 

.!'అందందుం దిరుగుచు సం్కక్ర క,0దననందనుండు ప్రీతి $ శాజిల్ల ంగా 
నందుండెం గొన్ని నెల లానందమె తనరూపమగుట 1నైజ ' మహిమచేన్, ౮౬ 

డెబ్బది రెండవయ థ్యాయ ము, 

-అ3 ధర్మ రాజు వారికి! రాజసూయయా. “ఈము సేయుకలంపుం చెలుపుట. ఏత 

అని తెల్పి యాపరీథ్సీ జ్ఞనపాలున కవలీకృస్లుగచరితముం దెల్చ్పం 
గనుబూని శుకమవాముని, వినవయ్యా! యొక్క_నాండు 1 వి వవ్రవరుల్. ౪ 
మునులును రాజు లూరుజులు + భూరివరా క క్రమ మొప్పు సోదపళ 
తనగురువుల్ స్వవంళ మున $ దద్దయు వృద్ధులు గాం జెలంగు మే 
దినివతు ల బాంధవులు' 1 దీనుల టోచెడుజ్ఞాతులు౯ా సభ 0 
దనుంగొలువంగ ధర్మజుడు 4 తాం వలా హరిం గాంచి భ_క్టితోన్. ౧4 1345 

. సభను గూరుచున్న $ వపాలక ప వభ్యుతులును శ్ర ద్ద ద్ధవినంగ $ జలజనాభ! 
యజ్ఞములను మేటోయగు రాజగూయంబు, చే వ్యోదంశజులయి! చెలంగు సురల, 

ఆశాధ్ధింపం బూనెదం గోరిక నిద్దాని సుంత 4 కొజంత గనకయే 
యేరితిం గొనసాగు. నొ, శీ రమకా! యట్లొనర్పు 4 శీ ఫ ఫ్ర, మె దయతోన్. 313560 

. సరనిజనాభ! సీసురుచిరప దుక లశుభముల్ నిరసీంచు నో నట్టవాట '. 
నవ్వానిం దనువున 1 నర్చింతురో మది ఛ్యానింతురో భాషితేముల? బ్రీతిం 
గీ_రింతురో వారు + కేవలము _క్లినేగాక వాంఛితములం 1. గాంతు రపోల 
తమచిత్తులౌదు రు _త్తమశార్యముల వాని నొనరింవరేని భూ$పో _త్తములయి 

తే తగియు నా మేలుపాందంగం. 4 దగరు సుమ్ము కాన నోబేవబేవ! లోగకమున నిందు 

స్, 

* ఛవదమలపాదకంజముల్ శభ క్రివాఆంగొలువ నమరు ప స్కభావ మి%ట్లలరుననుచు, 
. కనుగొంద్రుగాక! మానవు, లనయము సీవిషయమును + మహా త్రము మనుచుకొ 
మనములం దలంత్రు, గాక! భ్కువననాథా! సృంజయకురు $ వసు భేశులలోన్. % 

మ, నినునేవింవని వార లెవ్వరొ ధరక్ $ నీనేవ చేయంగం బూ 



478 శ్రీ కాండవకృష్ణఖాగవళేము té. 
నినవా రెవ్వరొ 'వారిడై న స్థితిని౯ 1 నీవిప్పుడే తెల్పు; మో 
ఘన రూపా! సమదర్శనుండవయి లోక స్థాఖల ప్రాణులం 
దును నాత్మ ప్రభనొవ్చీ సర్యగతులంగదు౯ నీవెయై యొప్పుచున్. ౫ 1853 

*క. స్వసుఖానుభూతినిం దగ వ్కిలనీల్లుచుక్ ద్రైవామన విశలాసమునకా లో. 
కసమితి వ_ర్తించెడు న్కీకసఖుండు సఖుడ౯ విభేద శ మరయం గలదే. ౫|| 138% 

క. నెవించుచు నిన్నెప్పుడు, భావించుచు నున్న యట్టి 4 భ కులకు సదా 
_ శేవానురూవ మగుఫల, మావిబుథావనిరుహూంబు +) ననుకంవవలెన్. ౬ 13కక 
క. మనమునంగల్రీన 'బాంఛల, కనురూపం బై నరీతి $ నమరుచు నుండుకా 

మనమున వై షవ్యాము నీకును -గలుగునె యెప్పుడై నం 4 గువలయనేత్రా! ౬౪ 
మ. ధరణీశుం డిటువల్క_.గా విని వరంశథాముండు శీకృన్లుం డో 

యరిసంఘాంతక! నీదునిశ్సితము సశమ్యుకృద్ధతిం బొెల్చ్బున 
ధ్వరవర్యం బిడి నీవొనర్చినం గడు౯ $ భ ద్రవదంభై మనో 
హరమా 8 ర్రిపాసంగు నయ్యది భరక౯ $ వ్యాపించి రాజిల్లెడున్. ౭ 1867 

మ. క్రతురాజం బిడియా సమ స్పవిధులం 1 గభ్యాణదంచై తగు 
బితృదేవాళికి మౌనివర్యులకు నీ+వెంపు౯ సదా వర్లి లక 
'మతులం గోశెడుమాకు భూతముల కాశనందంబు గనూర్చం దగుకా 
ఖీతిపాల ప్రకరంబు నొంచి యశముక౯ $ సెద్ధింపంగా నెల్లెడన్, ౮ 1868 

క, జగమంతయు. జక్కంగ వృళగతముగా నుండండేని $ సంభారములం 
దగుభ ంగికా సమకూర్పంగం, దగు నుద్య్యోగులను బంచి 1 తత్క_తువరముక్, ౬ 

 సవిథిగ నొనరింపుము భూ,ధవన్రల జయింపంగ శ క్లితగు నెట్లనుదో 
భువనాళ పాల కాంశొ ,ద్భృవ్రులగుదురు సుమ్ము నీదు 1 తమ్ములు వీరల్, ey 1360 

సీ, అకృ తాత్తులకు గాల్వ + నలవియేగాని నే నాత్మవంతుండవయి 1 యలరునీదు 
వశీ ముననున్నా(డ 5 భ!కుడవగునీకు సాధింపందగని చేశచందమునను 
గట్టున నన్ను నిశక్కముగ నమ్మినవాని ేన్రండేయైనను 4 చేజమునను యళమున సంపత్తి * నతులనేనాదికసాధనంబుల నదోసరణినై నం 

లే. జెనకంజూలరు రాజులు 4 నినుం జెనకుదు 
రనుట యవవాన్య భాజనంగబగును గాడా; 
యనుచు భగవంతుం డాజ్ఞ నీ్గీయంగ వినుచు. 
బ్రీశుల్రై మోముందమ్మియు 4 విరియంవాణ. ౧౧౪ 1361 

క... హరితేజంబున నెంతయుం బరిపూర్హులుగాం జెలంగుగ భ్యాతల నెల్ల కా 
_ బరికించి దిగ్పిజయమునం బరమాదృతిం గాంచంబంచెం $ బరమేశాజ్ఞన్. ౧౨ 

* “నబ్రవ్శాణ, సృగష్షవరభేదనలి త్తవస్యాత్ ” అని మూలము, 



2.5] _ దశమస్క 0ధ ము, 479: 

సీ సహాదేవు' యామ్యదిళం జెలంగుస్ఫంజయ భూమిపాలురతోడం 4: బోర బంవె. ' 

నకులుం బశ్చిమదిక్కు1నకుం బంచె నర్జును ను_త్తరదిశ కేగి $ యుర్వివతుల ' 
నోడించి రమని $ యొప్పుమిాజంగం బంవె మాత్స  శేకయులను $ మద్ర కులను 
"గెలిచి: రమ్మని భీమీబలు౯డై న భీమునిం _బ్యాక్కునకుం బంచె + వారలెల్ల 

ఆ. ధర్మ రాజునాజ్ఞం$ దలందాల్చి యాయాయ్యి, దెసల కరిగి యందు! నెసలస వీర్య 
ములరనున్న భూమిశపుల గప్పి 'చేజంబు, వెలయ యజ్ఞ దీక్నుం$ గ లన్ఫపతికి.౧ 36 

క. ధనరాళిం దెచ్చియిచ్చిరి, మను జెంద్రు,ం డంత నృపవిశమర్షనదీతుం 

గని యున్న జరాసంధుని ననుజాతులు గెల్వ కునికి $ నారర్హిం గనలన్. ౧౪ 

క. వనజాతుం డెజీంగి పూర్వము, తనతో నుద్ధను(డు వాని 4 దండించుపథం 
బును దేనిడెల్సె డానిన్సె వినిపించె; ననంతరంబ 1 భీముడు నరుడున్. ౧౫ 

చ. హారియును నివ, వషముల $ నల్లన దాల్సి జరాతనూజుం. డే 

పురముననుండు నచ్చటికి $ బోయి రదొప్పు గిర్మివృ జంబు నా 

_ ధరణిం బ్రనిద్ధమై నీరులం $ దద్దయు మించును; వీర లెట్లు భూ 
సురవర వెషముల్ పొలయం 1 జొచ్చి గిరి వృజప_త్తనంబునన్, ౧౬ 1366 

నీ అంతకప్రురంబులీయందుండి గృహ మేధి ధర్మంబునడపుచుం $ దనను జూడ 

నరుగు దెంచినవారి 4 నాతిఖేయంబున సత్క_రించుచు విపశస్తత్తములకు . 
హితము గోరుచు నున్న తీతివపూజ్యుని జరాసంధుని జూచు నుత్సాహ మలర 
్రాహణవెషమనుల్ 1 వరిథవిల్ల ce బోయి యాతిథ్వ 'మొనరించు 4 నట్టితజిని | 

తే జేరి యోభూమిపాలకా! $ దూరదేశ,మును వదలి నీదుకడకు వశచ్చినయతిథుల 
మగుదు మేమట్టి మాకోర్కి_ 1 దగ ఫలింవం జేయ నీకును మేలగు $ సిద్ధ మిద్ది... 

"క ఓరువు చక్కంగం గల్టిన వారికి దుర్శర్గ మెద్ది $ వసుధ గలుగు? నె 

వార లసాధువులో య,వారరి క కార్యం బదెద్ది? $ వసుథాధీశా! ౧౮౪ 1363. 

క, దాతలకు నదేయము గల్కదే? తేల సమత్వదృష్టి $ యెసగౌడు సాధు. 
ప్రాతలేమునకుం బరుం డనంగా, నేతజినేం గలంజె? యలుంగళనే యిది రాజూ!౧౯ 

మ. జనుం జెవ్వాండు సమర్ధుండయ్యు స్థిర మేగచందమ్మునం గాక యుం 
డిన యీబదేహము చేత సద్వినుత మె $ నిత్వంబునౌ సద్యశం 

బును జేకూర్చుకొనండొ నింద్యుండనంగా 1 భూలోకమం దాతండే 
యనంజెల్లుకా మణి శోచ్చ్యుం డొక్కయతండే $ యౌొంజుమ్ము యోజించినన్.౨౦ 

* “కం దుర్మర్షం తితిళూణాం కిము కార్యమసాధుభి, కి? నదేయం వదాన్యానాం కకివరన్సమ 
దర్శినామ్” ౧౯. అని మూలము, 
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*నీ. విను హారిళ్చంద్రుండ౯ మను జేం ద్రుడు౯ రంతిదేనుండు నుంఛవృత్తిని జెలంగు ' 
ముద్దలుండను వి పృగముఖ్యుండు థివియును బలిచక్కవ_ర్జియు గ వ్యాధ కలర 

. వమ్ములు లోనగు 4 బవుసంఖ్యులగు వార లృధ్ధువమైన దేహమున దీన '' 
శాశ్నత మైన మోేతమును బొందిరి గాదె యనుచు యాచించిన' $ నాజరాత్త 

ఆ: జుండును' వారింగాంచి' 1 సుస్వరమ్థుల 'చేహృములను: నారిరాపీఠడులం గలిగిన 

యట్టిగులుతు లున్న కయ వ్యా[రి ముం బేత్కులను హీలీళ బంధుశలనుగ నెటింగి.౨౧ ౪ 

క మున్నే వారల దాంగని, యున్నట్టు లెటింగి యాత్మ $ నూహించెన్యు వీ. 

, రన్న౯ా నృవబంధువుల్కే సన్నుత భూబేవవేష ఫశాలురు గాంగన్. ౨౨౪ 1872 

క. చనుడెంచినారు వీరల, మనములం గలవాంఛ యెట్టిమాడ్కి_గనే యు... 
న్నను లేదనశే యిత్తును, దనువిది దు _స్తన్టిజమెయైనం $ దమి వేండినచోన్. ౨౩. 

క. కాదనకయె లేదనకయె, యీందగు నంచొనంగువాండ 1 నిది తుచ్చమగుం 

గాదే, వూర్వము శ్రీహరి భూదేవప్రవర వేషశమున వచ్చి బలిన్. ౨౩౪. 1374 
క, యాచించిన నిచ్చెద నని యాచితిమోజుగం బల్కి. $ యయ్యది స్వ శ్రీ 

"నేయునదియైన సఫలం, చై చనంగాం చేయం గీర్చి 1 యతినిర్మ లమై. ౨౮ 18/5 

క. నలుదెసలకా వ్యాపీంచుట్క తెలిసీనదది కాదె వినమె $ సతిజేంద్రుం డతం 

డలవిష్ణువు ద్విజ వేషం,బలరంగా వచ్చితనదు $ నై నై ళ్వర్యంబున్. 254 1876 

క, తా నవహారించి యిందద్రునః కీనెంచుట మదిని జక్క $ 'నెజీగియు నొరులీ 

దానము పోనికరంబగుం గాననె యీవల దటంచుం $ గడంయకం బలుకన్. ౨౫ 

క లెక్కింపక తనపల్కు_ను, దక్కించుకొనంగ భూమిశదానముం జేనెకా, 
నిక్కముగాం దలపోనిన, నెనె ,_వడినే నశించు $ నీబేవామ్లున్, 24 1878 

ఆ: విశ్వసించి భూమిశవిబుధుల కొజకుగా, తత త్ర బంధు నాకటం $ గడు శ్యోమించి 
యమలతరయళంబు $ నార్జింప నొల్ల (డే నతన బ్రైదుకువలన $ నగు నదెస్టః ౨౯౬ 

చ. అనుచు నుదారచిత్తుడగు ] నాధరణీళశంండం వల యంతనా 
వనజదళ "ము నర్జునుని $ వాయుకుమారుని గాంచి వి ఫు,లా వ్రు 
ర! నియతి మిారుకోరెడు వోరంబుల నింకడుగుండు మూర్గమే 

మనమున జంక కిచ్చెద సోమ స్తవిధంబుల నెంచి యంచనన్ ౨౭ “190 
చ. హారి భగవంతు. డి (ov టునియె $ నల్లన నోమను'జేం ద! దషందషసం ఉం 

గరమునొసంగు సమృతము గాం దగునేని రణంబుం స్వ నీ ,? 

శ 

దరికరు దెంచినట్టి వసుభ-సరిపాలకులే యటంచు ము a 
'మరయుము యన న్న కాంతందగు $ నర్భులమై యిట రాము నిన్దనన్, ౨౮. 1381 

TWH WEE, 0 

త్ “వారిళ్చంద్రో దోరంగి జేవ ఉంఛవృ, త్రి ళ్శిబి రృలిః” అని మూలము. “ఊంభవృక్తి తిః ముద్గల! 
అని వ్యాఖ్య.” 

న ల్! 

షా 
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చ. ఇతండు వృకోదరుండు మను$జేం ద్ర! 'వృథాసుతుం డర్జునుండు వీం 
డితని/నహకాదరుంచె' యని 1 యెన్నో ము! వీఠల మేనమామకు౯ా 

౨ నుతు6డను నీడనై. వైర మధూనూాదనుడం జుము. నన్నెతుంగు మ' 
చ్యుతునిగ నన్న మాగధుం డొళపూ! యని బిట్టుగ, నవ్వి యంతలోన్. ౨౯ 

క. భరియింవరాని ,కు కుథ ఫీ,కరరవ మొస్పంగ నిట్లు. 4 గాం బళ్కె_ను సం. . 
గర మిత్తు మందరం శా! పరిగ్రృహింపుండు మజొక్కవల్కు. వినుండీ! 30 

ష్. 

ఊఉ. సంగరమందు సుంతయును' 1 శౌర్యము జూవంగ లేక ఫీతిచే 
తం గడుందూలి' స్వీయప్రురోతల్ల జమొ మథురం దొటుంగి యే 

గ” యంగద నీవె చీక్కనుచు $ నంబునిధికొ- శరణంబు వేడి యం 
దొు౦[ంగలకాల్ ముండు నిను $ ద్ 'ంగనుగాంగ . నెటీంగి యుండియున్. 304. 

క. నలున్రురు నవ్వంగ 'నీతోం గలహము నేయంగం బూనం + గాం దగునే, మి 
క్కిభి సత్త _త్స్వహానుం. డీడునం దలంవలగ నీయర్ధునుండు 4. తగు సముండనన్. 

క. కనుకలో “నాతో: 'యుద్ధం,బును జేయ ననర్హు డౌటం శ బో రొనరిందం 
“ గనుబూన వీనితోం బావని యీతండు మత్సమానుబలాలి' యగున్. కెజి 

చ అనీ వచియించుచు౯ా భయద$మౌా గద నొక్క_(డు వాని కిచ్చియిం . 
క నొకండు తాను చేకొని నీ కావుజవంబునం బూర్భహిస్థ సలం 
బునకును బోయె; నంత సమీభూమిగ నున్న రణాంగణంబునళ౯ా 
బనిగొని నీరవర్వులగు స్ట వారిరువు ర్వడి నొక్కరొక్కనిన్, 33౪4 ' 1887 

“దీ తలపడి యుద్ధదుర్మ దులు 1'దొరుణసంగరకేళలియందుం ఛీ 
తులు నగుట౯ బవిద్భయముకత్రో సరివచ్చూ, గ దాద్య్వ్యయంబున౯ా 
బలుగతులాొ వ్ర వోరముల. + బంతము లొవ వంగల గట్టుకొంచు మం ' . 
డలగతులకా విచిత్ర ము లీనందగు నట్లుగ సరీచరించుచున్. 35 . -.--:1868 

"క, వలవట డావటగా ఎన్వేచృలుమాజం జరించుచుండుూ 4..సమయమునందో౯ ' 
సులలిత నాటక రంగ,స్థలమున నటులాడు నట్టి[చందం. బొ వెన్. ౨౫. " 1880 

క. ఇత రేతరమ్ము వ డు ద్వితయము దారొ్క్కొనినయట్ట్లు, $ ద్వివములు:దంత 
ద్వితయముచే పీసనియెడు, గతి వారిర్వురును. భీతకరముగం ఇ డా(శన్. 3౫44 

*లే. చటచటాళబ్ద మొక్క_టి 4 సంభవి'ల్లై ౧.౨.౯ 
నంత చారలు ఖభయదగశదాయుధముల... న 
| బలముకొలందిం ట్రయోగించి' శ్ శలహరంగ | . 

ఫీ. మారులు గటిథాగోములః ఇ జరణంబులం గరముల: నంసంయం వ్య సంధి. 
bee RE 

rte ను. 

కాలా 
a * “కతశ్వటచటాళబ్దో' వజ డ్రోనిష్వేష నన్ని భక” అని" * “మూలము. 

ఛాం-భాగ 6] 
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యందుండునెముకల 4 నంకభాగములను దగిలి కోవంబున 4 దారుకొనిన 

గజముల దగిలి య$ర్క_ద్రుమళాఖలు విజె”డురీతిగా 4 వింతగార్చం 

దునుక లై పడియె; నా్రాఘనగదల్ విలుగంగం బురుషవీరులు వారోలిరువు కెంతొ 

తే. క్రుద్ధులె లోహములభంగి 5 క్రూరములుగ 
గానంబడు ముష్టిఘాత ని కాయములను 

బిష్టముగ దేహముల్ తగం 4 చెనల్ రిట్లు 
పోరుచు౯ హ_స్తతలఘాతోములను చెలుచ. 32౪ 1899 

క. త్వరపడి చజచుకొనంగా, నురుళబ్దం బొక్క_ం డప్పు + డుప్పతిలె౯ా భీ 
కరవజాశనిరవముల, వరుసం జెలెరేలా; నిట్ట్రోభంగి౯ వారల్. 3౮ 1893 

క, !'బలముననుకా నిష" జుస్సులం దుల్యులు గాంగ మెజయు1శదుక౯ శీణత యు 

ట్టులు గాంచని బలములతోళ గలవా మొనరింన సమతరే గాంచుచునుండెన్. 

నీ. ఇట్టుపోరాడంగ $ నిరువదియేడుదినములు చెచ్లిను సుహృ$త్సముదయమ్లు 
నిశలందుం జూచు చుండిరి; ఫూర్వ "మొకనాండు పావని మాతులు1వట్టియైన 

_హరింగాంచి మాధవా! $ యాజరాసంధ్ధునిం ద్రిథనంబునక జయింగవంగంజూల 
నని తాను జెన్నీ యుండెను దానవారియు నరిభాగయుగముగ $ నవనిబడియిం 

తే, బుట్టు వెళ నె రెండంళశములుగం జచ్చు 

మృతిసమయమున నని- యాత్మ $నెబుంగుం గాన 

.... జరయు నాతని బ్రదికించె 1 శకలయుగము 
గలిపి యనియు నెటుంగును$గాన నపుడు. 5౧౪ 

చవ, తనదగు దివ్వ లేజమునం $ దత్పవనాత్త్మ జుం బుష్టినొందు న 
ట్లనువుగం జేయుచుకా ట్రబలుం డా నరింద్రుంచు నుపాయ మెట్టులో 

;: యని తలపోయుచుళా సఫలమై తగుదర్శనుండాటం జాలం: జ 
క్కని వెరవెంచి ఖొమ్మంగొని 4 క్రన్ననం జీలిచె బోధనార్థమై. ౮౨4 1896 

తే. నేను జీలుచునట్టు సెంవూని వీని 
జీలుప్రము వేగ యని సై గోచేస దాని 

 భూరిసత్తు ఇండు ప్రవారించుశ వారియందు 
మేటియును గాన భీముండు $ మించుళ క్షి, ౮3౪ 

1895 

1897 
సీ, పగవానిపాదముల్ $ తగునట్లుగాం బట్టుకొని భూమిం బడవై చి 4 కోవదముడర 
__ నరిపాద మొక కాలనడంగంగం దొక్కి వేటొకశకాలం గనదుబావావులంబట్టు 

'' కొని మహ త్హరదంతి 1 కోరిక నవలీల వృతుశాఖనుబోలె 4 నాతణంబ 
శ్రోందియంగమునుండి $ రెండుగా జీలిచె; నంతట నొకకాలు $ నంక మెంకండు 

శ నాగరపు స్థకమునలల ర 0-ళో౧-వ శోకము తెలగతరమ ల ప్రతియందు లేవ. 
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జ్ర, ముష్క_ మొక్క._(డు కటియొండు + మూం పొకండు 

_స్తన మొకండు నేత్ర మొక్క_(డు 4 కనుబొమయును 
జెవియు నొహ్కెక్కండుగం దగ 1 ఉితిని బడిన 
వానిగా మానవులుగాంచి $ రూనువేడ్క_. ౮౪౬ 1398 

+ అనిమొన మాగధుండు మృతినందినం గాంచిన పౌరు లెల్ల రుకా 
బెనువగ నక్క_టా! యనిరి భీముని గౌంగిటంజేర్చికొంచు నా 
వనజదళి తుం జానరుండు + బాగుగ నాద్భతి గారవించి; రం 
త నిఖలభూతభావనుండు 1 థాతృముఖ స్తుతుం డచ్యుతుం జెదన్. ౮2 1899 

. చక్క ్యోాజించి యాజ రాశసంధతనయుం 

డైన సహాదేన్ర మగధబేశకాలి కధ 
గాంగ నభిషి క్తుంజేనె నిక్క. మైణుంగు 
హప్రోడయాట న మేయాత్తం 4 బొల్చియుంట. ౪౭ [400 
నరపతుల మాగ భెళ్వర, పరిబద్ధుల విడిచివు చ్చె $ బాధ లడంవకొ 
ధర నవతరించి యొవ్పెడు, వరిపూర్హుండౌొట సర్వ్యవతి తా నౌటన్. ౮౮ 1401 

కఫా 

డబ్బ దిమాండవయథ్యాయము 

-అర్రి రాపులు శ్రీవారిని స్తుతించుట. థితా- 

మగ ధేంద్రుండు చెటలో నుంపంగ బాధలనొందుచున్న 1 పార్టివు లేల్ల౯ 
వగలం గుందుచు మోతం,బు గబ్దునేయంచుం జాలం శ బొగులుచు నుండన్. y 

హరి యెజింగి విడిచిపుచ్చెను, ధరణీళుల మూగధుండు + దారుణమా సం 
గరమున లీల జయించెను, బరాక్రృమో వేతుయాటం క బంత మృలరన్, ౧ 1408 

చెజలోన నుంచె నాశీతిపాలకులు 'వెక్కుసంఖ్యలుగాం జేజీసాల నుండి 
వస్త్రముల్ మానిపో$వంగ మలినాంగులై తూలుచు నాగిరద్రోణినుండి 
వెడలిరి మజీయు నావిళశ్వంభ రేశులు యముచ్చాధ తమేంచం $ గుందుచు మణీ 
మోము లెండంగ దేహశములు చిక్కియుండంగ వెలువడివచ్చి వే] విశ్వనాథుం 

. బవీతకాశేయవాసు జీ$మూతమట్టు 
తనువు శ్యామవర్జృంబు గా $ దనరుచుండం 
గనరిబడిన కృష్ణమ్వూర్చిని $ గనిరి హరియు 
నురమునందు శ్రీవత్సాంక $ మొప్పుచుండ. ౨ 1404 
కరములునాల్టు దీర్హతను న గాలం బంకరుడంత రారుణా 
భ రుచి జెలంగునే త్ర ములు శ భానీల సుందర మై వసన్న మై 
నిరువముమై ముఖంబు దగ $ నిర్మల కాంతులం జల్గునమనో 
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పహూరవమకరాభకుండలము 1 లద్భుతరతిని 'జెన్నువమూజంగన్. 3 1405 

ఉ. తామరతూండు లట్లుగ 'నీతాంతము దీర్భ త నొప్పుచున్న యా 

_కోమలహ స్తముల్ వలయం 1 నోడ్కులినీను గదారథాంగళం 

' ఖామలపద దచిహ్నములు కహ _స్తములం గనుపట్ట నెంతయుక '' 

శీ, మహితుండు భక్త కజన3సిద్ధిదుం డొచ్చె ననూనేసంపడన్: sq. ౨ -:MO6 

భ్. 

ని, తౌరవారము లంగోద ముల్ 'ముకుటంబుంగ టినూ త్ర మును 'జోరుగక టకములును 
.. గనుపట్టుచుండంగం $ గంఠమ్థునం గౌస్తుభంబను రల్నేము 1 భానీలంగ 

' వనమాల వతుమ్ముశనను వ్ర లుచుండంగం జూడంగాందగీయున్న 1 సుంద రాంగుః 
గాంచి రాభూమాళ కాంతులు; మజీవారు కన్నుల చం ్రైన్రకరణి జిహ్వ 

నై, జుజ్జునట్లును ముక్కుల 4 సాంపుమోలు 

. మూరుకొనునట్లుగా హస్తములను గాంగి. nn 
'లించుకొనుభంగిం గననయి $ పంచళరుని ow 
తండ్రి యడుగుల భ_క్టి నౌగదలలు చేర్చి. ౬ 140? 

క వందనములు చేనీరి యర విం దాతునిదర్శనమున $ విధష_స్తములై 
ముందున్న బాధ లన్నియుం గృ గ,ందుగం దొలలగంగం6 జోలంయగాతుక మొలయన్, 

చ, కరములు మోడ్చి యాదివిజ$కాంతళ రణ నుతించి, రిట్లుని 
రరసముదాయనాథ! 'పడరానివెతల్ గనువారినెల్ల నా 
దరమునం బొచుదై వమన్ర $ చారుణసంసృతిరూప * సాగారాం 

ఫ్! 'శరవరిమగ్న తక స స స్మృతి విశనాళశము నొందం దవీంచు మమ్లులన్. ౭0 1409 

క్ శ్రీకృష్ణ!" యుద్ధరింపు వుమ్కు భూకాంతుండు మాగధుండు 1 పూని యవకృతిక + 
చూ కొనరించెనుగద యన్మి యేకీడును వానియెడల 5 నెంచము నాథా! * ౮౪ 

ఆ. రాజులమగు మాకు $' రాజ్యవిచ్యుతిగ ల్ల ల్కుటరయ మాగ 'భేంద్రుశడను నెసమున 
నీవ్ర చూూవినట్టి $ నిర్మ లాను గ్రహా మిం తెకాని వేజ $ దెన్నలగలటదె? ౯ 1411 

క్ర రాజ్యశ్రీ మదమత్తుండు, పూజ్య శే యంబు నొందఠథబోండు సుళేళా! 
ప్రొజ్య భవనాయాయుతి, చే జ్యాస్థలి మోహితుండయి శ స స్మృతిలేకయె తాన్, 

క. అతిచంచలముల సంవ త్తే తతులకా నిత్యమ్థులనుచుం $ దలంచుం జుమ్లా! 
తతి బాలుం డెండమానుల,మతీ నుదకాళయమె యంచు 1 మన్నించు గత్న్ , 

నీ, 'అవివేకులగు వారోలు వికారజనిత మా 
యాయోగమున ఢ్రాంతోనంది వ స్తు 

వుగ నవ స్తువును జక్కుల ఫ నంతు; రో ప్రభూ! 
మె మెల్ల బూర్య మాభూమి భు 
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తలపున మతినెడి + యలయక యన్యోన్య 
MO సంస్పర్ధ నూని యేశచందమునను 

గాంచిన దయయె లేేకయె మృత్యు రూపము 

os నను ముందు దగు నిన్ను. $ గనుంగొనంగం 

ఆ. జాలునెర్చు "లేక 1 లీల మావ వ్రజలలనా బన మదాంధులము, విశచి త్ర తాప! 
.,యట్టిమేమె యివ్వు 1 డతిగనీరంబు ద్కురంతవీర్యమునయి $ యలరి 'మజీయు. 

ర నీవా _రియెయగు కాలము, స్వామా! యాసంవదలను $4 సమయింవంగ నీ 
చా మానితకృవచేతనె, యీావాడ్కి_౯ గర్వ మెడల 4 నెంతయు భక్తిన్, ౧౩ 

ఆ, నీదు దివ్యచరణ $ నీరజంబుల నెర, దలంచుచుందు మిదియె 4 తావకాను 

కంవయాను,; సర్వో కాలంబు సకలరో,గాలయముగ నొప్పు $ నంగ మిదియు. 

క. అనవరతము నళ్వరమౌాం దనువిది యిద్ర్దానిచేతం శ దలంవంగ మృుగతృ 
పను బోలు రాజ్యమును గొ లును రాదు సమ _స్తలోకశభవనాథ! హరి! ౧౪౮ 

ర్, మృతినొందిన పీదవక్ సంగతమయి వీనులకు విందోగాందగి కర్రా 

తతఫలమగు స్ఫర్రాది వితతలోకములందు నుండరేదలంవము దేవా! ౧౮ 1418 

ఆ. అవియు బతన మొందు $ నట్టుగాంబేయును, గాదె కానవానిం § గనం మాకు 
వాంఛగల్ల; దీశ! 1 భవవూజ్య! సంసార, మందుం దిరుగుచున్న యట్టి మాకు, ' 

క. భవదమల దివ్యువద జల, భవముల సంతతము స సతయ * బరంగ నుపాయం 
,బు విభూ! యుపబేశింపుము, సవిధిగ! నోకృన్ల! నృహరి! 5 సరనిజనేత్రా! ౧౫ 

క్ర పరమాత్త! వాసుదేవా!, నిరుషముమహానీయరూవష! 1 నిత్య ప్ర ణతో 

త్క_రకష్ట హరణ! గోవింద! ర మేథా! వందనము లొన ర్తుము భక్తి క్లిన్, ౧౬ 1421 

మృ, అని యీారీతిం బ్రము_క్ట కబంధనులు హోన్షాంభోధిమగ్నుల్ నృవుల్ 
తనుం గీ రించుచునుండ సర్వజన సం త్రాశైకదతుండు శ్రీ 
సనజాత్రుండు శరణ్బ్యుఃడౌటం గరుణలో f= వారిం గటాటంచి యి 

ట్రనియెలా దీయనివల్కు లొవ్బ; నృవులాశరా! యీదినం బాదిగాన్, ౧౭ 1422 

క. మిారలు కోరినచి వొప్పున, భూరిబ్రవోండజాలముల కధిపతి 
యారయం బరమాత్తుండనై , సారసగళ్భాదులకును $ ms నగుచున్. ౧౭౪ 

ఆ. ము _క్రిదాతనగుచుం | బొలుచునాయందు స్కుద్భఢము గాంగ భ_క్ర్రయసంగంగాక, 
.. ,భాగ్యువళముననె సూభ ద్ర ద మా నిశ్చయ, మిట్లు 'చేసీికొంటి 4 రిది తగుం దగు. 

క సూనృత భాహణులగుదురు, గానక భూపాలు రార! $ కడు భాగ్యం'బే 
యాానిది; శ్రీసంపదలక, మానసములు మ_త్తతంగను $ మనుజుల కరయన్. ౧౮౪ 

క. అందం దీవిషయంబును, గందును న నప్పుడపుడు 4 గానక మీ బా 

ఓ .గ్బృ్రందము సత్యం బే యగు, విందురుగద మున్ను కా _రవీళ్య నవుుషులున్ ,౧౯ 
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వేనుడు రావణనరకులు, భూనాథు లనేకు లమరశవూగము దితిపు 
త్రనీకము సంవన్మద్య మూని వద భ్రష్రాలౌెటశయును బ్రథితమెకా! ౨౦ 1427 
జన్మించునది వినాశళమునొందునని నిశ్చయించి వమాదంబు $ నెట్టులేని 
పొందక యధ్వరశమ్థుల నన్ను భ_క్టిచేం బూజించుచుకా ధర్మశముసనం బ్ర, జలను 
గాపాడుచుకా మరు + కంజభ వాజ్నరై తనరు ప్రజాసంత!తిని జగతిని 
వృద్ధి చేయుచు జన్మగమృతులను సుఖదుగఖములను గాలప్రా_హ్హాములని తలంచి 

. యనుభవించుచు బుద్దినాశయం దె నిలిపి సంచరింపుండు; చేవోదిశసంచయముల 
యం దుడానీనులై యాత్మ $ైైన నన్ను, మదిని నిల్పుచు మిరు ప్రశమాదవడక, 

. వృతముల భ_క్టి సల్పుచును $ బహము గాం దగు నన్ను. గాంతు రా 
మృతిసమయంబునం; దనుచు $ మేదినినాథుల కానతిచ్చి లో 
కతతి కథీళ్వరుండు హారి + కంజవిలోచనుం డెల్ల వార్తల౯ా 
మతిని గడుకా స్మ రించి బహుుఫమానముమిాజుంగ వారి కాదృతిన్. ౨౩4 1429 

, .తలలంటిచక్క_ మజ్జనృములు లోనగువాని జేయం 1 బోలినప్రురుషో 
వళుల నియమించి శ్రీలకు, లలనల నియమించె బుద్ధులం దగువారిన్. ౨౪ 

. వారలశెల్ల భంగుల నవారితగౌరవ మళ్లు హెచ్చు న 
ట్లారనీ భూవరోచితము 4 లై తగునంబరవారభూవలకా 
జారువి లేపనంబులను $ సమ్మతి చే సహ దేశ్రం డిచ్చి యిం 
పారుసపర్యలకలా నడువ 1 న_త్తజిం జేసెను వేడ్క_యుబ్బంగన్, ౨౫ 1481 

- మజ్జినకృత్య మీమ్తాడ్కి_గ సల్బి సువ స్రభూవమణముల $ నరుసం దాల్చి 
యున్న వారికి మంచిీయన్న ము పెట్టించి భోజనముల్ చనసీశభూవరోచి 
తములగుక ర్పూరీ తాంబూలముఖ భోగములం దృ_ప్తినొందంగలీ బూన్కి_ంజేనె; మ్మాపతుల్ వారు లోత్మ్నీవతిచే ముక్తి నొందింపంబడి పూజ $ లొంది చక్క. 

. మెజుంగు పెట్టంబడిన + మేలికుండలములు, (ళు తులనొవ్చ ఖచరోవితతి వృష్టి 
కాల మరుగ వెలుయగుకరణి నొప్పారిరి; కృష్ణం డంత వారి 4 నెలమిం గాంచి. 
కనకమణీకలావయుతిం 1 (గ్రాలుచు సాధుతురంగ సంయుతిం 
దనరు రథాళివై నునిచి 4 జారుణబాధలందోలు వా _కృతి౯ 
దనుషుచుం బోవ బంచె నృహాతల్ల జు లెల్లరు స్వీయ బేళముం 
గనంజని; రిట్లు చ క్రభరుగగాఢకృపకా బరిము_క్టులె త్వరన్. ౨౮౪ 1430 

. వర మేశుక౯ా మహీ తాత్తునిం దలంచుచుకొ $ బ్రఖ్యాతతత్కృత్యముల్ పరికీ_ర్రించుచు నేవకప్రతతికి౯ $ బద్యాయుకృత్యంబు లా 
దరణం బుట్టివడంగం దెల్పుచు నితాంతజ్ఞానదంటై న శ్రీ 
వరునాజ్ఞం దలందాల్చి వర్షిలి రబే $ భ్ర్యవ్రదం బం చొగిన్, ౨౯౪4 1క్తలికీ 



2'.] దళవమస్క_౦ధ ము. 457 

క, వనజాతుం డిటు శ్వసనుని, తనయునిచే మగధవతిని $ జారుణకృత్యు౯ 

మను జేంద్రు, లలరం జంవీం, చెను దత్చూనుండు వూజ$ చెం దనుం దన్నన్. 30౪ 

తే, భీము నర్జునునిం గూడి $ వెడలె నిట్లు, వారుమూనవురు వైరిసళేహారమునను 

సంతసించుచు స్వవురికి౮జని సుహృ _్హ ములకు సంతుష్టి దుర్ష్యృ్భ్రదశయులకువగను. 

క. కలిగించుచు శంఖారవుములం బిక్కటిలంగంజేనీ $ మోదముగూర్చం 

గలిగిరి ధర్మజునకు నందలివారు తదియనిస్వశనంబున శెలమిన్. 3౨ 1497 

చ. మనసులు మోద వార్చిపరేమగ్న ములై తగ మాగధుండు చ 

చ్చినయటు లే తలంచిరి ప్రశనీద్ధయుధిస్టిర వాంఛితంబు చ 
క్క_నిగతిం బండె; ఫీమునర 4 కాంచనచేలురు భ_క్టిమోజణు వం 

దనము లొనర్చి శత్రువురిం + చా రొనరించిన కృత్య మెర్పడన్. ౩34. 143 

ఆ. ధర్మజునకుం దెల్ప + దామోదరుని యను, గృహము నొంది విని నిశ కాముమోద ” 

బాప్పబిందువులను $ వదలుచు సుంతయుం బలుకంజూల క శైోనిలిచియుండె. 3౫ 

శా 

డెబ్బదినాలవయభ్యాయము, 

(రి రాజసూయ ప్రవృత్తి. థఆా-- 

ఉ, పాండునృపాలనందనుండు $ వద్మదళ "యుప భావయు క్రి ను 

ద్దండభుజాబలుండయి ని తాంతదురాత్తతం చొల్చువైరి "వే 

భండనమందు సోదరుని$వంక మృతిం గను టాలకించి వీ 
గ 

తుండయి యాజనార్గనునిీతో నిటుపల్కెను ప్రీతి వర్ణిలన్ ౧ 1440 

క, త్రి జగద్దురువులు విధిచి, త్రజులగు సన కాది మానిగతల్ల జు లశ 

సృజలును లోకేళులు పంకజనాభా! యేమవోత్తుగాఢతరాజ్ఞన్. ౧4 144] 

లే, దుర్గభ బని తలంచి యెంోదు౯ా శుభంబు 

లొసంు నని నమ్మి శిరముల 1 నొగి ధరింతు 

రోసరోజూతు! యట్టినీ + వీసరణిని 

దీనులగు నీశుమూనులదై న యాజ్ఞ ౨౪ 1442 

క, తలందాల్చెదు సర్వాత్మా! తలవంగ విడంబనముగ+ద యిది నిజముగా; 

లలితాకృతి ద్రివ్షామవై, చలంపచు నేకంబవగుచు 1 స్థరమహిముండ వై. 3y 

క. పరిపూర్జుండవద్వయుండవు, వరమాత్తుండ వన్న నీషోపావనరూపా! 
యరవిందమి త్ర తేజం, బరయంగ నుదయా_స్త్రమయము$లను కర్మములన్.'ర 1444 

సీ, అభివృద్ధివాాసములను వొంద నొందున ట్లమలభవ "లేజమాచరించు 
కర్మములక వృద్ధీగనదు శీణింపదు మాధవాయజితా! యథమాను పొత్త ! 
యజ్ఞులకుం బోలె 1 విజ్ఞులౌ త్వద్భ క్తులగువారల కిది నాయదియె నేను 

నీళ్ళ నీయదియని $ యీవిధి దేహవిషయకబుద్ధి తగం బొfసంగ దనిన( 
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ఆ. గలుగునెట్లు నీకూజలజాతు యని విన్నవించి ధర్మనుతుండు $ పిధిపాతమయి 
. యజ్ఞమునకు దగిననయక్కాలమునం గృష్షు, ననుమతమునంయబూన్కి శ+నవధరించి. 
క. ,క్రతువునకుం దొడరి 'బుత్వి,గ్వితతిని వరియించె నందూ వేదవిదుల్ సం ''!. 

"యతేచిత్తులు' వెక్కం డ్ర ,చమ్యుతదర్శన "కాంత, లాత్మ్రనొలయుచు. నుండన్ ౬ 
సీ, చేరియుండిరి వేదశనీద్ధార్థ వాదులు చ్వైపాయనుండు భరదా్యజమునియయు? 
=. నసితసుమంతులు$నా గౌతమ వసిష్య కణ్వ మై కేయులు. 4 కవషమునియుం 

జ్యవన, త్రీతులును వి్రళ్వామి త్ర, వామదేవ నుమతి జై మినుశలసమళ క్తి 
కలితులుగాం దగు కృతు వరాళర, వైలులప్లై టై ౦వాయనాఖ్యమునియు 

తే, గర ఛామ్యు, లధర్వుండు $ కశ్ళవముని _ PE 
“2 వరశ్నురాముం 'డానురి యనం $ బరం/గమునియు, గి 

వీతిహళో త్ర మధుచ్భందు గ లాతతగుణుం . 
డైన యవ్వీరనేనుం డకోమానివరు(డు. ౯ | 

వ. మజీయు నకృత్మవణుండు లోనుగాగల బ హరు లావూతు లై వచ్చియుండిరి. WW వ్రతరులగు ద్రో,ణకృవభీష్క వ్రభృతు లధ్య్వరసందర్శనార్థ మరు బెంచిరి. ధృత 
బగ | a అర షి అ రాష్ట్ర ండును దత్సుతులును నుతిమద్యరిస్థుడగు విదూరుండును, విప్కతత్రియ 

వైశ్ళశూద్రులు రాజనూయదిదృత నేతెంచిరి. మజీయుం బుడమింగల రాజు 
లెల్ల సపరివారులై, యేకెంచి రంత, ౧౧ mer: 

క. ధరణిసుథాశనవరు లృభ్వరభ్లూమిని లాంగలమున $ స్వర్ణమయముగాం 
.. బరగాడుదాన౯్_ దున్ను చు, సరిచేనీరి వేదవిపిత$నరణ్ని శ్రొద్ధన్. ౧౨. . 344౦0 
క. తీతిపాలు యాధిష్టిరుం ద క్క) తుది మోయు క్తుగాంగం గావించిరి స 

మ్థతిష్టాఅ వరుణనకు నె, వ్వితమునయజ్హోపకరణ]వితతి క్రృుతువునన్ ౧౨౮ 
క. అమరింపంబడియెనో యూ సమయంబునం బరికరములు1స్వర్ల మయము లై 

సుమహితములునై రాజిల, నమర్చంగాంబడియె వీరుశలగు వృకృతుల వేన్ ,౧౩ 
వ. అంత నింద్రాదులగు లోకపాలకులు బ,హాళంకరులంగూడి యరుదెంచిరి. చేవ 

[1 * గణంబులు సెద్ధులుగంధర్వులు విద్యాధర మహఃోరగులును, మహాస్దులును యక్ష 
రకకివషతులును,గిన్న రచారణులును, రాజులు రాజవత్ను లును, ధర్మరాజు చేయు 

. నమవాధ్యరంబుచూచు వేడ్క నేతెంచిం. శ్రీకృష్ణభ కృుండగునప్పాండుతనూనుని 
రాజసూయంబునక *విన్మీతులై విధివిహితముగా నడిసాగుననియీ భావించిరి. జేవ 

ః వర్నస్సులగు యాజకులు పూర్వము దేవతలు వరుణుని చేత యజ్ఞ ము వేయించి 
నట్లు యుధిష్ట్మిరునిచే యథావిధి నారాజhసూయమును జేయించిరి. ధర్ష్మతన యుండును సొమాభిషవదినంబునందు సదస్యులను యౌాజకులను దక్కుంగల మవాభాగులను శ్రద్ధాభ_క్రియుక్తుండై పూజింపం దొడంగు నప్పుడు. ౧౭ 

అప or oo tein 
శ “మవనిశే కృష్ణ భ_క్షన్య సూవథన్న మవిస్కి తా” అని మూలము, . 
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చ_జనవతి య us వూజం గొన + శాస్త్ర విధిం దలపోయ .నర్హ్హతకా 

మగ్ నందగు నాహం డౌవ్వండని (3 క్షూదపేజేంద్రు దుల నాసదస్యులకా 

గ నుంగొనుచు౯ దదర్శ తను Ff గాంచిన వా రటం చెక్కు_రుంట నొ 

క్షనిగను నిర్ణ యుంచుటకులగా నసమర్థుండె యయ నెంతయున్. ౧౭4 1453 

అంత సదస్యులు నాభూ, కాంతునిడా సూవానెటిలి 1 కడు నారని యొ, 

.క్కి.ంతేయు నేప్పగనకయే, వింతగ నుండంగ వారిశవిధ మెటీంగి మదిన్, దర 

పలికె౯ా సహాదేనుం డోయిలాసురాధీశులార! 4 యింతవి చారం 
బుల నేల మోామనస్ప్సులం- 'గలంవంగా సాధుగుణని కాయము లొవ్పన్. ౧౮ 

న్స్, వాసుదేనుండన *.బ బృఖ్యాతిగాంచి సాత్వతులకు నాథుంజై + ధరణినవత 

రించిన యట్టియోాక న్ఫీ శ్రీకృష్ణుడే యగ గృ,సూజ కరు ండగుం $ బోలందలంవ 

సక్షలనిర్ణరనుయుం శ డకలుషమూూ_ర్రి ద్ద దేశార్థకొలాక్త కుం 1 డఖిలవిళ్వ [తరమగు 

మయుోదు యజ్ఞ ములు తీన్మ్నయములె యగు నగ్ని హోత్ర తృముల్ మంత్రమ్మశలురు 
జ్ఞాన మళ్లు. యుపాసన 1 యాను దన్మ,యములు నదై ఏత మద్విలీ యమన నట్టి 

వరమవూరుషు 6డితరజె ప్రశవంచ మెల్ల, నేతదాత్త కమే యంచు నెటుంగవలయు. 

తనకుం దానే యా శ్రోయ, క మునగుచు సృష్ట్యాదికార్యగములః జేయుచు దా _ 

జని గాంచక వెలయు గనె )వ్వనికృపచె వివిభకర్ష క వారము జనుల్. ౨౧' 1457 

తే. ఆచరించుచు ననులభ$రాదిలశ, ణమగు శే ప్రాయం బడే నిళ స్టోనాథువలనం 

ర 

బడయంగోరుదురో యట్టికవరమపురుషుం కై న శ్రీకృష్ణమూవి ర్తి కరణము నిందు, 
చేయంగం దగినవని యిదియే యగు నిట్లో"నరువంగ $ కెల్ల మునులకు౯ా. 

నాాయవిధి౯ చేవతలకు, నేయేభూతాలియుందు | నీలోకములన్. ౨౩ 1459 

ఆయాభూతమ్య లకు౯, ధ్యేయం వెలంగునాత్త్మ 1 ల్ల విధములక్ 

:2బాయనిభ క్రి కం చేసిన, బే యానర్హ్ల ణము దీని ? చేటు. మోరల్. ౨934 1460 

. సర్వభూ తాత్త భూతు౭డై 1 ఛాళ్యాతుం డ, భేదదర్శనుండై దాంతుఠజై. దలంహ.:, 

బూర్జుడగు కృష్ణునకు ద _క్తశమున కనంత, ఫలముగోరిన నీయంగశవలయు భక్తి 

. హారిముహిమంబుం జక్క. దనశయాత్త నెటింగిన మూ ద్రి వట్టి యో 

కరణి 'వచించి' సభ్యులను $ గాంచుచు నూరకయుండో భూమిని' 

రరులు తదు క్పులకా విని యీసంగాడు వేడుక 'బాగ్సుఖా .గట్లం 
. చురునినదంబు. లొప్పం దమయాూహాలం చెలి నుతించి రాతనిన్.. ౨ 1462 

పలుకుల సభ్యు లెల్ల దమీభావము లిట్టి వటంచుం జక్కలాయ 

_ డదెలిపిన నాలకించుచు యు;ధిస్టినుం డర్మిలి. వెంపునొంది చే 
ప్ర నుడుపంగ ఇ్యానస్త్రవిధి 1 సారసనేత్రు, (1 బ రాత్పగుక౯ జగం న 

,,ఖుల సృజియింవం జెంప మృతిలబొందలోంకేయు మవాత్తు(  గృష్షునిన్. ౨౬ 1408 

_శాం-ాగ-2 
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తే. భక్షి నర్చించె' మజీయుం దత్పాదసరన్కిజములం గడిగిన పావనీసలిలములను 
భార్యయుం దాను సోడరవర్లమంత్ర్రు, లాదిగాం గల్ట్పువారు నెకయ్యమ్థుమాఅు, 

క, తలల ధరించిరి; మణటియు, విలువగ లట్టివియుం బచ్చ$వియు గోమలతం 

. " జెలలసనవియు నగువస్త్రంబులం గౌశేయముల దివ్యభూప.ణ రాజిన్. ౨౭౮ 
క. హారికీం గాన్క_ల నొసంగను, బరమేశుం గనుచుం గనులే భావ్పమ్ములు ని 

ర్భరముగం గృ మంగ జూడం, దరమ్ముగానట్టి స్థితిని $ దాం గనియుండెన్. ౨౮ 

“అరి రి చు పాల వధ ము. 0తఆా- 

చ. నరహారి.యుట్లు పాండుజనోనాయకు జ్యే ష్థకుమారు చేత భ్ 
_కిరతిని బూజితుండగుట: + బేజీ కనుంనొని సభ్యు లెల్ల రుం 

.గరములుమోడ్చి మ్రొక్కు. లివి $ వైకొనవయ్యు! యటంచుం జక్క యు 
"గ క్కిరి జయళ్ బ్బఫూర్వముగం 4 గేశవువై సుమవృష్టి నయ్యెడన్. ౨౯ 1467 
క, '.కురియించిరి గీర్వాణులు, హరినెల్లరు నిట్టుపాగడ $ నాలించి మహా 
' _త్తరకోవ మూని చేద్చీళ్ళ్ణరుం డాదమఘోవసుతు(డు 4 వారనిపూన్మి_న్. ౨౯౪ 

| ప్రథమవూజం గొనె 1 చార్జి వాంతరమున ననియోర్వంజాలక 4 తనదువీళ 
ముననుండి లేచి వెంవునంబొల్చి చేయెత్తి భయమనునీదిలేక $ వరుషభావ 

_ణము'లిట్లువల్కె. శ్రీ $నాథునిగూర్చి; సర్వనియామకమయి యేేవరుసనై న 
“ 'డా౭టంగ నెేరికిశదరము గానిదియయి తనరుకాలం బని 4 వినణుడు శ్రుతి 
లే, వచన మద్దినూనృత మగు, 1 బాలభామి. 
తముల వృద్ధుల బుద్ధి యిశే_త్హణీని నిట్లు 
మార్చునొందుటయే చక్క + మానసమున 

1. నెన్న దృష్టాంత మగులాచె $ పీతమె యిద్ది!, 5౧ 1469 
G: మోరలు పాత్రవిద్వతతి $ మించినళ క్షి జెలంగువార లో 
“ సారమనీషులార! సభ శ జాలం ద్ర సిద్ధిని గాంచిమించువా 

రారసీ బాలభాషితము 1 లాదృతిపా త, ములంచు నెంచకుం 
డూరశె త్రోనీవుచ్చుండు యీదూద్వవాం డీహరి యీ సభాస్థలిన్. 3౨ 1170 

క్ర త్ అమరియాదకుం దగు నా, పలుకులు పాటింవకుండు; తోవస్సును విద్యాకా 
= 'బలుభంగులం దగును వ్రత్కముల విధిగా నాచరించి $ ఫూజ్యులు నగుచున్. 3.౨4 
ఉ. జ్ఞానవుతాళనార్చుల నోనంగెడు కల్మవళుష్క_భీతికృ 

త్క్కాననముక్. దహించి శ్రుతకాండము నేర్చి దిశాధినాయకుల్ 
ఫూనికల బూజలం దనువ 1 భూరితరంబగు ద్రహతేజముం 

“గానణడంగ నొప్పు మునిగకాంతుల సభ్యుల వీరి నిందజున్. ౩3౩ 1472 

= lr 
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G. ఊర త్ర్రోనీవైచి యెటు + లొవ్బని యిక్కులపాంసనుకా మహే 
. దొారునిగాం దలంచి విధిరదవ్చక వఫూజలం దన్ను టర్ష మే 

మ 

aa 

ఛారణి గొల్స డీతండగుం $ దథ్యము మరు నెబుంగరో కుతో 
ద్ధారకుడంచు నర్హణము $ తద్డసభాస్థలిం జేయు టొవ్వునే. ౩౮ 1478 
కాకి వురోడాశంబును గ్రైకొనంగాం దగు నదెట్లు? 4 క్షూసురులాశా! 
యెకరణిం దలంవ వీనికి, _్రూాకటగో కా శృమములు $ వర్ణము గలదే? 3౫ 
తలపోయ సర్వధర్మంబులకుకా వెలీయా నితండు 1 బుద్ధి నెటుల యూ 
హలుసాగు నళ్లు వంర్దిలు కలుగవు సద్దుణము లేవిశగానీ వెదకినన్. 3౫ 1475 
వీనిని బూజింపంగా, నేనీతియొ యెలుంగజాల $ నే నివ్చటికి౯ 
వీనికులంబు యయాతిముపీనాథుంజె ముకా ళవీంచె 4 నెంతయుం గినుకన్. 3 ౫ 
కనుకనె కుల మయ్యది స్కజ్జనవితతి బహిస్కృతమయి 1 సద్వంళములకా 
జనియించిన ధీరులచే,తను వర్థి ంవంగంబడిరెమె 1 థా త్రీ స్థలిలోన్, 5౬ 14/7 

. ఆకులమున జనియించిన, యీోాకృషస్లుండు వ్యర్థముగ నీ దెప్పుడు మద్యం 
బే కడుందమిం ద్యాగుచు ము,ల్లోకంబులు నవ్వం జోరు+లుం దనుం గొల్వన్. 
తిరుగుచునుండు నభాస్థలీ, దురితాత్తకుః డీతం డిపుడు $ తొ"లిపూజకు నె 
క్కరణిగ నర్హుండొ? చెపుయడా, ధరణిదివిజర్షి శేవితము లనంబడుచున్. 3౬ 
ఆర్యాన_ర్తము లనంగా, మరఠ్యాదం గాంచి వెలయు + మ్యౌభాగములకా 
దుర్భిశోమున దగువీరలుు, పర్భటనము చేయమాని$ బాలిళు లగుచున్, 3౬౪ 

. వావర్చస్సువిడిచి దర్షమసముద్ర, 
మును నిషిద్ధ మటంవెన్నతబూన కెద్ది 
యౌా,శ్రయముగాం దలంచియాశ ర్యాహీతముగ 
నందు నివసీంచుచుం ద్రు, మ ర్యాదందూలి. 5౭ 1481 
దుష్టస_త్తషములరీశీతుల నెల్ల జనులను బాధించుచున్నా రు 5 పార్టి వాథ 

ములగు యాదవులు నీశమార్థు[డు తద్వంళ భ వుండౌటందొలి వూజగబడయ నెట్టు 
లర్హ డో; యని యిట్టుగలా శిశుపాలుడు తనశుభంబులు నితాంకశతము నశించు 
టు నభ ద్రములు 'పెక్కుళలన రానివల్కులు వలి", నవ్వానికి + నలుకంగొనక . 

. తాను భగవంతు.డొట శోవానినాద 
ములకు నింపహాంబురితిని 1 బలుకండయ్యు/; 
బరమఫ్రురుషుని దుస్పహశభంగి నిట్లు 
కాటు లాడంగ విని సభధగల సుజనులు. 3౮౮౪ 1492 
శ్రుతులను గేల మూనికొని 4 &ో ణిపతికా శిశుపాలుం దిట్టుచు౯ా 
మతులు రుడావిలంబులయి 4 మంచిదిగా దిటనుండ నంచు నే 
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వితముల6 దొందణ్ంప సభ విడి తటాలున బోయి; రొక్క_డే న 

ని తగ దటంచుం'బల్క_ రవోనీవతి భీతియొ? వజహేాతువో? ౩౯ 1488 
క, పరమేశ్ళరు దూషించిన, వారిభ కుని డూణీనవిని$ యది తగదని యె 

వ్యరు వారింవరొ తొ 'లలభరొ, నిరయంబునం బుణ్య మెడల $ నిల్తుగు వారల్. 

చ. వనజదళా తుం దిట్టుట నీవార్యరుపకా గొని యై పాండునం 
చనులును మాత్స వ్రిస్టుంజయులీనం దగువీరులు శేకయుల్ సమ 

_న్రనిశిత శస్త్రపాణులయి స్ట వైద్యుని జంప్రుతేలంపు లూని వే 

2 చిన; శిశుపోమీం డించుకయు. $ జెడ్పడ కు (ట్ర తం జర రృఖడ్దముల్. రం. .1480 

చ, కరముల. బట్ట యాసభను $ గప్రనవారలం గృష్తవమ 1 మూ 
1. దరమున౦ గొన్న వారలను $ ఛారణినాథుల నట్టదల్బుచుకా 

స్థిరముగ, నిల్చు; నంత సరసీరువానేత్రు (డు లేచి నిల్పి భూ 
ఏరులను నీ స్వీయవతమును శ భ_క్తీని భగ కోనువారి నిల్బుచున్. ఈ౨౮ . 1436 

వ మనమున బొంగుకోపమునమండుచు సీతండు పార్ల దుండు కా 
వున ననుంబోలు శౌర్యమునం $ బూనికవిరాజంగ మిము నెల్లంజం. 
పనుదగువాండు నేనె కడుతీబంతముమోణుంగ వీనింగూా ల్లు నం 

_చనుకొనుచు౯ా తు రాంతమగుశనటి సుదర్శన మానృపాలుఎై : ౪3 1497 
క. పరంగించె నామవాస్త్రం, బరిశీర్ణ ముం బై బడంగకవచ్చు తిని ద్రం 

వె రయంబొప్పంగ; "సవిధి ధరణీశంండు వైద్యం డిట్లు 1 దానవరిష్ట చేన్. ర9 
ఓ, అనిమొనం జంవంగాంబడిన 1 యంతనె యొక్కమవోరవంబు గ 

లైను సభయందు; దుఃఖపరి!కీర్ల రమనస్కు_లు చేది దేళ రా 
డనుచరభూపతుల్ బ్ర దుకుశనాసలం బర్వులుపాటీ్; రంతం జె 

_ ద్యునిదగు చేవాముక వదలీబ్యో తీయొకండు చలంగుచు౯ 3 వడిస్. ౮౪4 1439 
శ భూత్యవ్రాతము లై కనన నభంబుకా వీడి భూమింబడకొ 

ఖీతిం గొల్పుచు వచ్చునుల్య_కరణి౯ా $ వెల్లుల్ దెసల్ సరా 
నేతన్నాత్సు 6 డనంగరాక తగుసీ ర్వళు౯ హరిం జొచ్చి; నెం 
త్రో 'శొక్చర్యముమిాల "వేదవతి యెొట్లో మూండుజన్మ ంబులన్, ౪౫% 1400 

కిక, హారితో వె వైరముంగొన్న వాండగుటచే $ నవె దై (రబుద్దిక నిరం 
తర మాచ శ్రీ 6 దలంచుచుకొ హరిమయ$త్వం బొంది నీజన న్శమం 

4 

a కళా ానపంు edit ఈల YR 1 “నించాంభగవత సలం _స్తత్చరస్య జనస్యవా తతో నానెతి యస్నోప యా త్యథన్సు | : కృఠాచ్చు చిత” అనిమూల ము. 

2 ““రిర్మకరాంత చ రే ఆ జవో రావతతోరిపోళ[ొ అనిమూలము. 
8 “ధ్యాయం స్తన న్మయశాం యాతో భావోపి భవకారణం * ఆజ. అనిమూలము, భావో 

భావనా. అనుథ్యానం భవస్య 'భ్యేయాశారజన్ల ని కారణము” అని శ్రీ శ్రీథరాణార్యులు, 



ew 
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దరయకొ భావమె ధ్యేయరూవజనికే $ యాః గారణం చెప్పుడుక్కొ '. .:. 
దరువాతకా యమనందనుండు విధిమంీతంబై, సవం బవిషధిన్, ౮౬ 1491 
పరివూర్జ్మతం గన బుత్వి,గ్వరులకు సభ్యులకు వారీవాంకకు పాచ్చా 
కరణి౯ దతు.ణలీ చ్చెను, బరమాదృతి గారవించె $ వారి సవర్వన్. ౪౭ 1492 

. అవభ్ళథస్నాన మొనరించె + నంత నేక 
'రాట్రనంగ ఖ్యాతి గాంచె; ధశర్మనుతు చేతం 
గృతువరం బిట్లు చేయించి $ కంజనయనుం 
డఖల యోగీళ్వ రేళ్ళురుం  డగువారియును. ౮౭౪ 1403 
సుమనస్కు_లు తను వెండం,గ మాసములు కొన్ని యండె $ గడవీ మజీయు నా 
యమతనయు.డు వేడిన స్వప్రురమునకుం బో దలంచియుంట)ర మ్యో క్తుల చేన్. 
సమృతింవంజేని $ సారసాతుయడు సభ్యార్యుండు సచివవర్యశయుతుండు నగుచు 
ద్వారవతికిం బోయె; 4 వై కుంఠవాసులౌ, జయవిజయులు విప్రశశావమునను. * 
మరలక్ నురలం బుట్టుచు వారిచెతం దెగిరి వార దా చరితంబుకా 
విరివిగ నీకుం చెల్పితి ధరణీళా! యని శుకుండు 4 తమిం చెలి నృవున్. ౮౯ 
కనుగొని యవ్వలిచరితంబును డెల్పందలంచి యనియె 4 భూవలలాముం 
డన ఖార్టతి నొంది శోమనుని తనయుం డవభృథము నా౭గఠదగు స్నానమునన్, 
పరిశుద్ధుండై భూసుర, ధరణీళ్వర సాంద్ర మైన $ తత్పభ నడుమకా 
సుర రాజువలె వెలింగెను; సురలును మానవులు వమధోళూరులు తమి వేన్ ౫౧ 
తమ్ము ధర్మజుండు నితాంతనము పూజింప వారి నధ్వరవరంబు శ నతిళయముగం 
బొగడుచుం దమనెలీవులకుం బోయిరి; వావమనసుండై కల్యంశశమున జనించి 
కురుకులమునకు నికర్భరరోగమయి యొప్పు దుర్యోధనుండె చాల + దుష్టుడౌటం 
బాండునందనుల య్శపారసంవదం గాంచి సై రింపండయ్యె; శ్రీశచ క ధరుడు 
వైద్యు వధియించుటయు నృహస_త్తములను 

. బంధము కుల జేయుట + వరవమనవము 
_ సాగుటయు లోనుగాంగల $4 సాధుకథల 
వీని. బఠియింవ నఘములు 1 విలయౌమొందు. ౫౪ 199 

డెబ్బదియైదనయభ్యాయము. 

అధి సభలో దుర్యోధనుండు భ్రనుమొందుట. 0జా- 

అని వచియింవ భూమివతి 1 యాళుకమానివేణ్యుం గాంచి యి 
ట్రనియె నజూతళ త్రం డగూనాయమనూనుని కరాజనూయవుకొ 

.' ఘనవిభవంబుః గాంచి యది $ కన్తొనవచ్చిన రాజులుకా మునీ 
శనికరముకా ముదంబుంగనెం 1 జ కిదయ౯ విధినద్ధి సాగుటన్, ౧ “1500 
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మ, 

+ 

జ 

సీ శ తాండవకృష్ణ భాగవతము fe. 

ధృత రానా గృ తనూ జుం డొక్క_రుంజె యాశదివ్య కృతుస్ఫారభూ. 
తితతిం గాంచి సహింపండయ్యు ననుచుక్ 3 దెల్పంగ నే వింటి నా 
కృతుభు గ్వారము=సంతసిం చెంగద యొోక్కుం జాతం డీర్ష్య్యం గొన౯ా 
_గతమెమో వివరింపుం డంచడుగ నాత్మాపాలు వ్రృళ్నంబునన్ .౨ 1501 

ర్, 
శే 

న్పీ, 

. మది ముద మొంద నిట్లనియె $ మౌానివతంనుండు నీవీతామవాుం 
డుదితేయశుండు యజ్ఞము మోహోన్నతవై భవ మూనిచేయున 
య్యుదనున బాంధనుల్ వనులశయం వొగిం బ్రేమకు లోకువై యొన 
ర్పందగు విభంబునకా నృవళతిపాలకు చేత నియుక్ణులె తగన్, yy 1502 

i 

=. కావించుచుండి రందుం, బావని పాకాలయంవుత బాలకుం డయ్యెకా 
భూవరుల నదిమి తెచ్చిన, యావి _త్సీము వ్యయ మొనర్చు 4 నధికారమునన్. 3y 
కానుకలం గైైకొనంగాం దానె నియోగింవంబడియె 1 ధర్థాత్గజు చేం 
బూని సుయోధనుఢః డశ్స మౌనీళుల వచ్చునట్టోమాన్యుల నెల్లన్. ఈ 1001 
గారవింవంగ మా ద్రికడగొా ట్టు నూనుండు నియమింవంబడియి వాశనిసవాజుండు 
వలయు ద వ్యంబులం $ గలయంగ సమకూర్చ నర్జునుండును సజ్జనాళి నెలమిం 
జందనచ ర్చాదిశనాధుళు క్రూ,మలు గావింవం గృష్షుండు $ నావిధమున 
నరుగు దెంచినవారి $ యం ్రులం గడుగంగ నియమింపంబడిరి; ఫవూశనిక దగంగ నోగిరంబును వడ్డింవ శ నొప్పుకొనియె 
(ద్రువదనసూనుండు బుద్ధిమంశతులను మేటి 
యైన కర్షుండు వూనెను 4 దాన మొనల 

' కార్యమున ధర్మజుడు వేడతగా మజియును. ౫ 1505 
. సాత్యకియు, వికర్ల కృతవర్తవిదురులు లోనగువారున్కు బాహ్లీకుండును, వాని 'సూనులు భూరి శ్రోవ స్పంతర్జన ప్రభ అతులు ధర్మ జునకుం బ్రియంబునేయుకోర్కి.. నాయావనులయందుం (బవ రిలుచుండిరి. బుత్విక్సదస్య బహుకాస్హ్రవిద్వరులు ఆంగం _ a వ్రీయతమవాక్కు_ల చేతను, బూజలచే దకీణల చేతను విధిగ బూజితుళలై 8. శిళు పాలుడు చక్రియందై కృమెన వీదవ నెల్లరు నాకాళగంగకు నవభృథస్నాన _ మొనరింపంబోయిరి. తత్సమయంబున మృదంగశంఖపణవదుందుభిగోముఖానక ప్రభృతి వాద్యములు వచెలంగెను. న _రృకీజనంబు హృష్టాంతరంగంబున నాడె, గాయకులు గుంపులుగూడి పొడిరి. వారువాయించు వణా పెణు తాళధ్యనులు నీంగిముక్తై. విచిత్ర ధ్యజవతాకలం గొని కొందటు ముందునడువ భ ద్రదంతా వళంబులు స్యందనసము లాజానేయంబులు వివిణాలంకృతుల నొప్పి రాయగా సమలంకృ తాంగులగు భటులు వెంటరా యదుసృంజయ కాంభోజ కురు కోసల శేకయులు తమకుం బ్రభువగు యుధిస్టిరుని మున్నిడుళొని నేనాప్రతతి 
'వుడమి ,యృ్రువ వచ్చుచుండ సువర్ణ వోరములం దాల్చి బయలువెడలిక్సద 
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సులు బుత్విగ్వి వ్ర వర్యులు లోనగువారు వేదఘోషము చెలరేంసచుండ 

వెంటంబోయిరి. దేవర్షి వితృగంధర్వులు వూన్రలవానలు కురియించుచు వినుతిం 

చిరి. డ్ర్రీసురుషులు గంధపుష్పమాలి కాభ రణవ స్త్ర విభూషితులై వివిధా షధిరస్త 

ముల బరస్సరము పూయుచు నొకరివైె నొక్క_రు వసంతములు పోయుచు 

విచ్చలవిడింజరించిరి. వెండియుం బూరుషులు తై లగోరసంబులంజందన జలములను 

పారి,చొాజలంబును సాం దృకుంకువుసలిలంబులను బయింబయిం బూని వసంతము 
లో 

లాడయగా వార శ్రీలు మరల వారికి వానింబూయుచు వసంతోత్సవ మొనరిం 

చిర, అంభరతలంబున చేవకాంతామణులు దివ్యవిమానంబుల చేతం ' బలె: బట్ట 
వ్రరాణులు భ టసంఘసంరమీత లై స్వందనాదియానముల నెక్కి యవభ న స్నానో 

త్సవసంద ర్శనార్థముబయలు వెడలిరి. వెండియు నారాజవత్నులు మేనమామకొోొడు 
కులును సఖులును వసంతములు పయింజల్ల మందాతు హానవిలసన్లు ఖతామరసల్రై 
విలనిల్లీర. ఆముద్దియలు మణీయు నుఅదం డ్రను డెలిక' _త్రియలన్లు జర ర్మభ స్త్రీ స్తీ కలో 

వసంతములు చల్లి ప్రీతడుపుచు వారు నట్లొనర్వం దడియుచు సకతాంగకంబులు వలి 

వపంవువనస్త్రంబులనుండి కనంబడుచుండ "నాచెనువేడుకచేం (నె (గ్రొన్ఫుడులనుండి కుసు 

మములు జాణ సయ్యాటనములం గాముకులం గలంగం జేయుచుండి రంత ౧౭ 

. అరదము స్ఫర్ణమాలికల + నందముగుల్క_ంగ సాధుభోటకో 

త్క_రము వహింవం బాండున్ఫపీ కాంతుని 'జ్వేష్టసుతుండు మండ లే 

శ్వరుండయి డిగ్రి దారయుతిం $ జక్క_ని యంగసమూహసంయుతిం 

బరంగెడు రాజసూయ మటు 1 భానీలెం జూవలు సంతేనీంవంగన్. ౧౮ 1507 

సుమహితపల్నీ సంయా,జములనంబడు యాగములను 4 సవముతుదిని శా 
స్ర్రమురితి నవభ ఖత స్నాానమునను సత్కి_._)యల బావోణవ్రవరయుతిన్. ౧౮౪| 

ధరణీశునిచేం జేయిం,చిరి; యాజకు లపుడు నృవతిజిమ్షుని గృషప్టా 

పరిభూవితపార్ము (ని భూసురయుతి నాచమనవిధిని 5 సురనడియందున్, ౧౯ 

స్నానముచేయించిరి దివి, నానిర్థర దుందుభులును $ జ్యా స్థలీయందుళా 

మాననులవాద్యములు సర్కిగా నాదమువీక్కటిల్ల ($7గా౭ జెనెం గడున్, ౧౯ 

సురలును మొనులుం బితరులు నరులును బూన్రలనుబోరీన౯ా నరవతివై 
గురియించిర్కి వర్ణా శమ, పరిశుద్ధులు మానవ్రు లటం $4 బావనగంగన్. ౨౦ 181 

స్నానం బొనరించిరి తృత్చా నమునక్ భూరిపాహానహితుండై నం 
గాని పరిళంద్ధుండే యగు, నా నిఖలాఘములు పాటు 1 నప్పుడెఫీతిన్, ౨౧ 1612 

. నరపతి తొ మనూత్నవసనంబుల. 'దాలిచి దివ్యృభూపషణో 

త్మే_రమున భూషితాంగుండయి $ తా నొగి యాజకుల సదస్యులక్ 
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మ ధరణిస్తురో త్తమాళి మణి 1 తక్కినయందుంగలట్టి వారినం ౨. 
బరముల భూషణంబులను $ వారక తృప్పులం జేనె నేర్చునన్. ౨౨. . 1518 

రు. నారాయణవరుండై తగు ఛారణినాథుం డతండు 1 తగుబంధువులక్ .. 
రమణుల. జాతుల న్నే ,వోరూడుల సాధువుతుల 4 నటం గలయొరులన్, ౨౨ జ్ఞ స థు 6 

క: పలుభంగులం బూజించెను, సులలిత మణికుండలముల $ సుమమాలికలకా 
“ దలచీరలః గంచుకవర్క,ములను దుకూలముల రత్నముల వోరములన్. ౨ 3౪ 
నీ పక్క భూషితులయి $ సమధికరీతిని గ్రాలిరి; వామనేగత్ర లును రుచిర 
ఇ రత్నకుండలయుగ $ రమ్య కాంతులు పర్వ నలకలసొంపు మ క్రాబ్బబింబ 
'రుచు' లుల్ల నీల్ల 6 గళర్చుర మేఖలల కాంతు అరుదుగ గనడళనార! యనంగం 
దగియుండి; రంత నధ్యరముం జేయించిన బ్రహావాదులు సుస్వభావులు నగు 

తే. యాజకులును సదస్యులు * నవనిసురులు 
క్షత్రియులు వెళ్ళోకూ దులు గ య్యవతులును 
యజ్ఞ మును జూడవచ్చిననయమర ముని వీ | 

. తరులు భూతము లటు హరికద్గరులు మజియు. ౨౫ .. 25816 
క. వారల యనుచరులును దమి, థారణినాయకుని చేత $ దగంబూజితు లై . చేరిరి స్వీయాలయముల, గారవమున. నృపతిం బంవఠగా వేడుకలన్, ౨౬ 1517 
గ. వారిదాసుడు రాజర్షియుం, బరహితశారియునునై న + పాండుసుతుని య - థ్వరము, మహోదయమును నెవ్వరుసంగ నెంతగను' జనులు $ వర్షించిననున్. 
ఆ. తనివి చెందారైరి 1. భా. మానవుడు సుధ, నెంత, త్రాగినను మోతృప్టి చెంద '. 
- నట్టు; లంత థర్శునాత జూం డెడయబాయంజాల “కెంత జంకి 1 సాధుమతుల..౨ ౭4 

క తనసంబంధుల. 'చాంధవ్రులను గృష్షునిబోవలా వీలదటంచు ముదం ' 
బున వారించెను; సర్వం,బు నెజింగిన శ్రీవారియును 1 భూవతికోర్కిన్, ౨౮4 

చ, మనమున నెంచి యాతనిక్షి $ మంచియొనర్ప. దలంచి సాంబము 
| ఖ్య. నిఖిల యాదవో_త్తముల 1 నంవెం గుళస్థలి కందు దానుని లెను యమసూనుం డీకరణి $ స్వీయమనోరథ వారి దు సరం 
బును వడిదాంబం గృష్షుదయం $ బోయెను దద్ధృదయజరం బొగిన్. 30 1521 

నీ, దురో్య్యోధనుం డచ్యుతునియందు మదినిల్లి యల రారుధర్మ జొ 1) నంలిప్రరిని. '.. గలయట్టిసంపద 4 నలఘుతర, కృతు మహి మము? గని తనశమనసునందు.. మిక్కిలి తపియించా 1 మేదినీశునిదగం శుద్దాంతమున మయుం క డిద్లళ కి. నలవరించిన సథా$భ్యంతరమునం గలమనుజేం ద దివిజేం ద కచనుసుకు. ” “ FE నిభ భ్య | © ను న్ విజెంద్రగదనుసు లేంద్ర |. 
| 
స్త 
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లే. సంవదల గాంచె వానితో $ సాధి ద్రుపద 

మనుజనాయకు తనయ భశ రను మనోజ్ఞ 
పద్ధతిని బరిచర్యల + బపహూుువిధములం 
దనువుచుండె నానతియందు 4 మనసు నిలిపి. 3, 1522 

క. పరిత_ప్తచిత్తుండై యా, కురువతి యం దండె; మజీయు $ గోవిందుని సుం 
దరుల సహ్మస్తము శొణీభరమునం గ్వణదం ఘ్రి రుచులు 1 వర్వుట చేతన్, 394 

క. మెలమెల్ల నడుగు లిడుచుల బలితవువటీో జయుగళ$వటుకుంకువ్పుచ 
ర్చల నెట్ణనై న వోరం,బులు కన్నడ వ క్రృపద ములు భానిల్లన్, 33 1524 

చ, చలకుండ లమృదుకుంతలములు సాంప్రలC గ్రుమ్మరింవః $ బొంకంబుగ నం 
దలరుచుం డిరుగం గనియా, రుల మున్తెను స్వల్పమతియు $ దుష్టుడు నౌటన్, 

ఊఉ. దానవిల్సి యామయుండు 1 తత్పరుండై యలరించియున్న యా 
మానితసత్సభ౯ సకలశమండలనాథుండు ధర్మ రాజు సెం 
పూనిన సోదరుల్ సువమతి;నొ వ్పెడు బాంధవులుకా పీతాహీత్ర 
జ్ఞానయు తాతీవద్ధండగు $ సారసనేత్రుండు కూడియుండంగన్, ౩౮౪ 1526 

క్ష, పర మేష్మితుల్య భాగ్యం, బరుదుగ నొప్పార వందిశవోరితరనుతుల్ 
పరంగకా స్వశ్హాసనమున, సురవతియే యీతం డనంగ $ శోభిలుచుండెన్. 3% 

చ. వరముకుటంబు హారములు 4 భ వ్యకలాపము లొప్బం దాల్సి సో 
దరపరివెష్టితుం డగుచు $ దారుణఖడ్డముం గేోలంబూని భూ. 
వనరులను ద్వారపాలకుల కీ వార కదల్ప్చుచు నాసుయోధనుం 
డురుగతిం జేరె రోవమున 4 నోలగముకొ గనువారు నవ్వంగన్. 3౬ 169289 

ఉ. వైరుల కోలగం బదియు వారి స్థలంబనుచు౯ స్టలంబునక్ 
వారి యటంచు విభ్రమ మ?వారిగం దేవ మయుండు బేవతా 
వైరులశిల్సి కూర్చి మణికవారముతో; మయమాయచేత నా 1 
థారణినాయకుం డట నిగతాంతవిమోహితనై. జచిత్తుండై. 3౬౪ 1529 

చ, స్థలము జలంబుగా వగచి 1 తా ధరియించిన యంబరాంతముకా 
గలంగుచుం టై కి ద్రోచుకొనెం 5 గానక వారి యటంచు నెంచుచు౯ా 
స్థలమును దాంబజె౯ొ జలము + సత్యముగా స్థలమంచు. నెన్ని యం 

_ దలరుచుం బోవంగాం దడినె $ నావసనం బది చూచి భీముండున్. ౩౭ 168 
చ. వనితలుం దక్కినట్టి నృహీనర్యులు ధర్మ్మజుం డెంతహెచ్చరిం ౨. 

చిన హరిప్రోత్సహింవ నిది $ చేటును 'గకార్చునటంచు సుంతయెొ 
నను దలపోయ కొక్క మొగి $ నవ్విరి; డానికి నాసుయోధనుం 

' డనుజయుతుండు నీస్తుపడి 1 యానన మెంతయు వాల్చి దీనుందై. ౩౮ 1869] 
శాం-భాగ-68 



498, శ్రీ. తాండవక ఎప్టభాగవతము (అ. 

మ. పెనురోపంబున మండుచుకా సభను శిల్పి సోమవర్యుం డొన 
ర్చినదాని౯ విడనాడి హా స్తీపురినికా $ జేరంగం చాంచబోయొ నా 

_తనికిం గ బ్దువరాభ వంబునకు నంీతం గై వోవోధ్వనుల్ 

; ' జనసందోహమునందు ధర్మసుతుండు౯ $ స్వాంతంబునం గుందయన్. ౩౨౯ 1582 

చ, హరియును భూమిభారహరీ ణాయత కార్యము ముందుందా నదె 
“...కకారణి నొనర్చంగాం దగునొ + కాలము దానికి నెట్లు పక్వమె 
. యరయంగం చా నిమి_త్తమనుశనాశయ మెల్ల రకుం జెలంగ "నె 

వ్వరుసను చేయునో యది శుకభంబగునంచుం దలంచి యుండుటన్. 3౯ 153) 
కః" భీమాదుల' పరిహాసం, బామాడ్కి. సురూధనునకు 4 నవమతిం గూర్చం 

దామానుపం బూనకయే, యామోదముం జూవ్రచుండె + నవనీనాథా!. 3౯౪ 
వా. నీవు నన్నడిగిన ప్రళ్నంబునకు రాజసూయమవో క్రతునవున దురో్యధను 

దౌ రాత్త్మ్యంబుం దత్పరాభవంబుం దెల్పితి నని శుకగూగి మటీయు ని ట్లనియె, 
ల ఇ 

డెబ్బదియాఅవయ థ్యాయ ము, 

అరి సాల క థఛార౦ భ ము. లతా 

క. విను మను జేంద్రా! లీలా, మనుజాకృతిం డాల్చియున్న 4 మాధవుం ఊొనరిం 
చిన చిత్రకర్మమును చే, వినివీంచెద సౌభపతిని $ వీరనతంసున్, ౧ 1586 

చ. అనిమొన సంహరించె నది 1 యచ్చెరువై తగు భుక్తి ణీసతిం ' 
గొన హరిపోయి యున్నతతి 4 మ ణిపతుల్ చనుబెంచి రందుం జై 
ద్యునిసఖుం జై నసాల్వుండు మహోద్య్యమ మొప్పంగ వచ్చియుండె నా 

 ౫.తేని యదువీరు లుద్ధతి మృశథంబున గౌల్చిరి కృష్ణసన్ని ధిన్. ౨ 1 587 
క. అందు జరాసంఛాదుల, బృందం బటు లోడిపోయి $ వివిధనృవతిసం 

క్కందనులు వినగ ళవథం,బుం చా నొనరించె సాళషకభూపతి కినుకన్, ౨ 
క. యాదవవిహీనముగ న్కీ మేదిని నొనరింతు నాదు మేటి శవథముక౯ొ 
..గాదనక వినుడు విక్కమ్మ మాదటం గన్తానుం డటంచు 1 నమూథుండున్. 3 

చ. ప్రతినయొనర్చి ముష్టిమిత$పాంసున్రు నే యొకవూట లోనికి౯ా 
జతనముమోట 7గైకొనుచు + శొంకరు లోకవిభుకా నిరంతరం 
బతులితభ క్రిం గొల్చి నొకవాయన మేగంగ నాళుతోషుండకా 
వితతయళంబుగన్న మునిశబ్బృందసమర్చితుం డౌ వారుం డెదన్, ర 1540 

క. శరణాగతుండా సాళ్యుని, వరమునం దన్పంగ నెంచి $ వచ్చె నచటి; కా 
_ ధరణీధ్రసుతాయుతు(డై, యరుబెంచిన శంకరుంగని క యాతడు భ_క్టిన్, ౫ 

క. సురదితిసుత గంధర్వుల, కురగులకుకా రాతసులకు $ నుర్విగల నరో 
౨. క్మరమునకు నఖేద్యము భీ,కర మాయదువృష్థులకును $ గామగమనమున్. ౬ 
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. అనువమమునై న యానం,బును గోశెను గృష్షుమోందం + బూనినవగ నె 
మనమున స్మరించి సంతసృమును గాంచక శివుడు సుంత 4 మోద మగవడన్: 

కాని వళ్లే యాన్క వ్లానని మయుంగాంచి వీని 1 కట్టిదియగు న '*- . = 

య్యానము నిర్మి ంచియె యివా నీవని హెచ్చరించి యర ని జేచ్చన్. at 

ew 

పరశిన్రనాజ్ఞ మాళినిడి + పట్టుదలం గొని యమ్మయుండు వే 
వరఫురముల్ జయింవందగు 4 ప్రౌఢిమగాంచిన వాయగాన స సుం |. 

దరము నయోవి కారము నీతాంకవిపక.భయంకరంబు నా 
పురమును సౌాభనామకముం 4 బొల్పుగ నిర్మితింజిని యిచ్చెం దాన్. 2 1640 

. తనయిచ్చ౯ వడింబోవుచుక౯ా బరులకు౯ 1 దా నొక్క మా టై ననుకా 
జెనకకా శక్యము గాక చీకటులకుకా $ జిత్రాలయంబౌొచు నా 

ప్పిన యానంబును బొంగి సాల్వుండ సుష్ఫ$థ్వనాయకుం డాత్త వృ 

ప్యినికాయం బొనరించినట్టి సగను౯ 1 జింతించి తోధోగుతై. ౮ 546 
Yr 

చ్యారకమిదికిం జనియె; 1 దారుణభూరిబలంబు చేత దు 
ర్వారపరా క్రమం బడర $ వచ్చెడు వారికి బోవు వారికికొ 
భూరితర శ శమం బాలయు$పేల్కి_ని నాల్వుండు ముట్టడించి యెం. . 
తోరముణీయమా నువవోనో _తృమ నిష్క్టుటపం క్రిం బూనికన్. ౯. 1047 

. ఉద్య్యానములను, మీహోోేన్న తగోపు ర, ప్రాసాదములను, ద్వాకరముల.. మణ్లియు 
నట *లకనుంలి విఫ్రహోారమ్థునకుం దగినట్టు "శేర్వజుచిన $ యాస్థలంబు, 1 

బ్రతోళికలను | లయ మొందంగాం బేనె; నమ్మేటివ్యోమ యాకన్నాగృ మందు 
లట శస ౦బుల 1 నలఘుపావాణంబులను దరువులం చాముశలను బిడోగుల 

. వడిగ నొసారములుగాల | బడ నొనర్చె, గులకజాలను గురివించోఘోరచాత 
మళ్లు యద్దానం బుట్టి మీహ_త్తరగతి, వీచెం బాంసున్రలను చెసల్ 1. తోంయకుండె, 

. పురమది సౌభవీడలను $ బూర్వమొగిం ద్రి, ది పురంబు లేంచంగా . 

ధరణివిధంబునక బడలి 4 తా సుఖముం గనజాలదయ్య; న . 
_త్తరుణమునందు బాధల నిశ్రతాంతము చేడ్సడియున్న ద్వారకా 
వారితో లివు త్రకుండును మీవారథు(డుకా మతిమద్వతంనుండున్...౧౨ 1549 
వీుడునగు ప ప్కద్యుమ్ను (డు, దా రయమున గాంచి. ప్రజల “స్ట తతకష్ట్రముల౯ 

శ్రీ రమణుండు లేకుండుట, నారసీ యభయం బొసంగి | స్యందన మెక్కన్, ౧౩ 

తనయళ మెల్ల దిక్కులను $ దద్దయు వా pe (్రీగనంగ సాల్వుతో . 
నని యొనరింపంబోయె; మణ్ $ యాతని డనె చారుభేస్ణు మనా 

గా * “రం నిర్హాయ సాళ్వాతయ ప్రదా తభ మయస్మయమ్” అని మూలము, '' 



షె 

నీ00 శ్రీ తాండ వకృష్ణభాగ వతము [ఆ 

జనియెను సాల్వు వమూరుకొన సాత్యకి సాంబులు పోయి ర్లు యిం 

కనుగల సోదరుల్ కడిమి $ (గ్రాలగం దోడ్చడం బోయి రేజ్తెజన్. ౧౩౦౮ 156] 

నీ, అహ్రార వోర్చిక్ళు 5 లాభానువిందుండు గదుండు శుకుండు నఖ గృ బలశాలి [యు 
సారణుండును దక్కు_$పారుషస్ఫూ రులు విలుకాండ్రు రథయూధశవిభు లుమటణి 
'యోధవీరులు కవచో_త్తమములం దాల్సీ గజహయస్యందన $ కలీతులగుచుం 
గాల్బలంబులు తము $ గాపాడుచుక౯ా రాగం బయనమై రంత సాశల్వభ టతతి!ి 

తే. యాదనులకును సురలకు $ నసురులకును 
_ జరగుసంగ్రామ మట్లు భీకక రరణంబు 
రోమహార్ష లా మొదవంగ 4 రోషయు శ్ 

సాగుచుండం (బ్ర ద్యునమ్నుండు $ సావాసమున, ౧౬ 1552 

శ్ర పటుతర దివ్యాస్త్రంబుల్క దటుకున నానాల్వుమాయం $ దవనుందును జీ. 

కటులంబో లె౯ తణమున, మటుమాయముగా నొనర్చి $ మాననివూన్కి_న్. 
ర. అంతట బోక త_వ్రకనశకాంచిత వుంఖము లై యయూముఖూ 

త్యంతభ యంకరంబులయి స్ట యానతపర్వము లై చెలంగి బల్ 

వింతగనున్న వంచయుత1వీంళతి బాణము లేనీ వైరిదు 

.. బ్రాంత చమూపతి౯ మిగులం 4 ద_త్తణమందగం జేనె 'నేర్చునన్, ౧౮ 1554 
మ. శొతబాణంబుల సాల్వునొంచి మణి తతై నఎన్యంబునం గబ్లును 

తీ 

“8 

ద్ధతులౌ వీరుల నొకొ,_రొక్క_రుని బాకథల్' చంద నొక్కొక్కతీ 
వత రానూనళరంబు వై చెం బడియా 4 బాణంబులకా సారథి 

స్రతతిక్కా వాహనపంక్రి మూండిటను ఊేవల్ దూలవై చెల౯ా నడిస్. ౧౯ 16065. 
. అతిశయ మద్భుతంబునగు $ నామహీతాత్తుని కృత్య మెన్ని “బం 
డు తెగలనున్న సైనికులు 1 నూతన మీోయది యెందుం గానమం 
చతని బవూకరించిరి వహ _త్తరమాయ నొనర్చి యమ్హయుం 
డితరదురాసదం బనుచు $ నెంచియ సాల్వున కిచ్చియుండుటన్: ౨౦ 1686 

. అవిష్టిమానమ్లు నొకచోట $4 నవరిమితము 
లైన రూవంబులుగను స్థగలాంతరమున 
నొక్క_రూవంబుగను మణి + యొక్క చోటం 
గనంబడుచు మజియొకచోటం 4 గానంబడక. ౨౧ 1557 
పరులకు నేమాతృంజే, నరయంగం దరంబుగాని $ యట్లుండొ ధరకా 
బరికింప నౌచు నొక్కు, డురుసుర మార్లమున నద్ది $ యొక్కపు ఊుండున్ ౨౧౪ 
సలిలంబుల గిరిళ్ళంగ, స్థలమున నొక్కవుడు తోంయశచందమునం దగుళా 

_వలయాకృతిగాం దిరెగడు, నలాతచ క్రంబుపోల్కి * నది చరియించున్. ౨.౨ 
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తే. ఒక్కతావున స్థరముగ $ నుండకద్ది 
తిరుగుచుండెను సాల్వుండు $ దివ్య సౌభ 
యానమున నెందునెందును $ సై నికులను 
గలిని కనుపట్టునో *+ యదుకాంతు లంచె. ౨.౨౪ 1560 

చ. ళరముల లత్య శుద్ధి తగుచందమునకా బరంగించుచుండి ర 
య్యరివరసం ప్రయుక్త నిశికతాశుగముల్ దహనాద్పు లట్లు గా 
ల్ప రవివిధంబున౯ మిగుల $ బాధనుగబ్రగంచేయంగా భయం 
కర భుజగంబులట్టులు ని కామదురాసదతం జెలంగంగన్. ౨3 156] 

తే, సాల్వుండేమియుం బి, తిెచేయతజాల కళ్లు 
సైన్యములు వీడితములయి కాలందూలం 
గాంచుచుంజెనుు దమనేన + గలలభసచుండ 

సాల్వు నేనాధినాథులు $ సాహసమున, ౨౪౮ 1562 
చ. అడరి మవ్మోస్త్రజాలముల $ నాయదువీరుల నొంవ వారల 

ప్పుడు భృళవీడితాంగులయి $ పోక వెనంగుచు స్వస్థలంబులకా 
విడువక యుండి రిజ్ఞగము స్ట విక్కమసంపద నూర్ధ లో కము౯ 
గడు సుకృతంబు చే గెలువ గాం దలపోనెడు దిట్టలౌట చేన్. ౨౫ 1563 

క. మును వద్యుమ్ను ళరంబులం దనయంగము లా_ర్రినొంద!దర్చ మ్రుప్బాం 
గను మరలివచ్చి మాస్యాల్వునిమంత్రి ద్యుమంతుం డతనితబొంగుచుందాలగ్యాన్. 

చ. అ్రనుమునం బేయంగాంబడి యీహీననిజాకృతిచేం గడుకాభయం 
బును గలిగించు నగదను $ బూని యరికా బలమెల్లంజూవి మో 
దెను గదతాశు వతమును 1 జెప్పుననొంప నరిందముండు 'న 
య్యూను వారిపు త్రకుండు రథ మొయ్యన నూంతంగ సోలె నంతటన్, ౨౬౪ 1565 

ఉ. దారుకు నాత్మ జుండు రణశధర్శ మెజింగిన షోడ నూతుం డ 
స్తే రణభూమినుండి కొనిీయేగ వొలంగలోయ గృష్ల్ణునాత, జు౯, 
సారథితోడం బల్కెనిటు 1 సంజ్ఞ మువ్వూూ_ర్థములోనేె కాంచి య 
వరుడు సూతుండా! యకట $ వీరులునవ్వంగ నిట్లు అెచ్చితే £౭4 1666 

క. తగునే సంగర రంగం,బు గడువంగాం చెచ్చు అన్న రబోలినవనియే 
జగమున యదుకులజు: డెవం,డు గాని 'నేందవ్చ నొక్క_రడుకా యళ మేగన్, 

క, సారథితో 'లంగింవంగ న్కి ట్లారయ దూ జొందినాండె $ యది వినబడునే; 
శ్రీ రామశేశన్రులు న్యా కూరిమి పితృపాదు లొకటం $ గూడిన వేళన్. ౨౯ 1563 

చ. అని మొననుండి ధర్మ విటు1లా అడిపుచ్చి తొ"లంగి వచ్చితి౯ా 
గనుక ననుందగం బిలిచి $ నాజనకుల్ రణవా_ర్హ లెవ్వినా 



+ 
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యన! యనిప్రళ్న చేయ నెడి $ యర్హ్యమటంచు వచించువాండ; నా 
యనుజులవత్నుు లిద్ది విననంతన నాదు నసత్స్పవృ_త్తినిన్. 3౦ 1569 

క. పరివోసంబుగ నొకరొ,క్క_రితోం జెప్పుకొనకుండథగా నోవుదుళే; 
_ పరులును నవ్వుచుం బల్క_రె, సరియే యిది సూడ! చెప్పుము 1 సాధుభణితులన్, 

క. అనవిని యాయుప్మంత్కా వినవయ్యా! వభువరేణ్య $ విగ్ర హధర్మం 
బును దెలిసియె యివ్విధిగా, నొనరించితి నంచు దలంవు + మొగి నీమదిలోన్. 

క. రథికుని కష్టంబుల స్కారథియును దత్కృ-థ ములను $ రథికవరుందుకా 
బ్రథనంబున6 ద్ర్చం దగు, బథమిది నీత్యన్వితంబు 1 పండితేవుతమున్. 3౨ 

చ, బది తలపోసియే గుడియ $ యొంతయునొంవంగ మూర్భమున్హు ని 
న్రదియగవచ్చు నావదలం 4 గాంచియె యిట్లు తొ లంగం దెచ్చితికా 

మది రణధర్మవద్ధతుల $ మానినవాండను గాను వేలుగా? 

గం దలయరాదు దీని బుధీ కాండము మెచ్చిన మార్లమాట'ేన్. 33 1678 

జఇబ్బదియడవయథ్యాయ ము. 

-ఇఅర్రి సాల్వుని గ ఎక్లమూ ర్తి వధించుట. ధా 

క. అనంగావిని శ్రీకృష్ణుని తనయుడు ప్రద్యుమ్ను( డట నుదకముల విధిగా 
'_ నొనరించి యాచమనమును, సునకవచం బొండుచాల్చీ (3 కార్తుకధగుండై. ౯. 

క. సారథింగని యిట్లనియెకా వీరుండు ద్యుమంతుం డెచట 1 విలనసీల్లునొ యా 
థారణికి నన్ను6 గొనివొవ్తూ రయమున నన్న నాతం $ డట్టు లొనరువన్. ౧ 

ఉ. అంతట రుక్షిణీతనయుం $ డాత్మబలంబుల 'నేంయుచున్న దు 
'శ్రాంతు ద్యుమంతు మార్కొని స్నీకతంబు ముఖమున క క్టునూత్న హొ 
కాంతిని గూర్చ నెన్మిది నికామరయం బలరారువాణముల్ 
వంతముమిోాజింగా నతని  బావుబలం బడయగంగ వైచుచున్, ౨ 1576 

ఉ. మానక నాలుగా నిశితమార్షణముల్' వరంగించి వాజిసం 
' తానముంగూల్పి సారధిని * దారుణబాణముచే నడంచి పం 

ఫూనినచాపముక్. విశిఖయుగ్మ మునక " మజి కేతువాక్క_టళా 
. బూనికమై ద్యుమంతు విరగముకా వడిం (ద్రుంచెను 'బెద్దతూసునన్ 

చ. గదుండును సాంబసాత్యకి ముఖ వ తిపీరభయంకరుల్ [కు థం wy 
_ బొదలుచు సౌభనాయకుని $ భూరిబలంబులం చెండి; రంతనం 

. దు దగుబలంబు "లెల్ల బలూతూవులం గంధరముల్ తెగంగ జే 
యుదధిజలంబులం బడియె $ న్యుగ్తతరంబుగ నద్ది కన్సడెన్, ౪ 1678 

తె 1577 
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చ. ఒకరొక రిట్లు పౌరుషము + లొవ్బంగ యాదవసాల్వభూవ నై 
. నికులు రణంబుచేయంగ న 4 నీకమ దిర్వదియేడురా త్రుల౯ 
సకలభ యంకరంబుగను $ సాగాను సంకులయుద్ధ మన్న యా 

ఖ్యకుం దగినట్టు; లాహరియు $ యాగనిమి_త్తము ధర్మపు త్రుచేన్, ౫ 1579 

క. ప్రీతికిం దగినట్టుగ నా వోూతుండై పోయి యధ్య 1 రోత్తమ మది వి 
' ఖ్యాతిగం జెల్లంగం జై ద్భ,మ్హాతలపతి హతుండుకాంగ $ సంతోపషమునన్, ౫ 

క్ర కురువృద్ధుల భీష్తాదుల, వరమానుల( గుంతియాత్త $ భనులం గుంతికా 
బురగమనంబుతణీకా సా, దరముగ వీడొలిపి దార + తతియుకా రాంగన్. ౬ 

మ. చనుచు౯ ఘోరనిమి_త్తపూగములనుకా $ సం భ్రాంతు:డై కాంచుచుకా 

దనరాకకా మదడింగోరు యాదవుల సం $ తానంబు లున్న ట్టివ 

_త్తనముకా ద్యారవతీసమాఖ్యమును దు $ శ్రాంతంబుం గాంచకమనం 
"బున నుత్చాహము పాంగం బోయెం జనుచో 4 భూపాలకుకా ధర్మజున్. ౭ 

ఉ. చేరంగంబిల్సి యివ్విధిని $ జెప్పెను నేబలభ ద్రులహాడి యే 
'తేరంగం జై ద్యవపతపుతీ. శ తిప్పభు లెల్లను బూన్మ్కిమి జంగా 

ద్యారవతిం గలంతు రిది $ తథ్యము కానున వేగపోవనౌా 
వైరులం జెండనౌ నని యె $ వారక యట్టులె యయ నిక్క_డన్. ౮ 1598 

చ. తనమది నెంచినక్సై ప్రవి +? దారణ ముద్దతి సాగుచుండంగాం ౩ 
గని ఫురరతణంబునకుం $ గాం దనయ గృజువేండి నిల్పిసా. 
ల్వునతని సౌభయానమును $ బొంగెడుడానిని గాంచి చారుకా! =: 
మనయరదంబుం 'జేర్చుము '&. + మూపతి సాల్వుని చెంత కిప్పుడే. ౯ 1594 

క, పలుభంగుల నొవ్పెడు మా యలుపన్న గ నేర్చునీతం $ డటులౌటను నేం 
గలహం వీతనితో నిమ్మలం 'బేయంగ వలయు నన్న + బొంగెడుకాంతన్. ౦౧ 

చ. అరదము వేగపోన్రనటు 1 లాతండు తో లెను గోతనంబువై 
' గరుడుని రెండువతములు 1 గాందగునై నికు లెల్లణాంచి యా 

పురికరుదెంచె గ ఎప్షాండని § బుద్ధుల నెంచిరి; సాల్యుం డంత శ్రీ 

హారింగని' స్వీయనై నికబ $ లాధివతుల్ 'దెగినట్టు లౌటచేన్. ౧౦ "1596 

మ. శత ప్ర తేక్షణు మార్కొనం దగినయంకచద్భావుకౌర్యుండు సై. 
న్యతతి౯ లేడౌకరుం డటంచు మదిలో $ నం జక్క_నూహించి యు 
ద్గతి భీమారవమొప్పు శ_క్టిం గొని వే? తత్సారధి౯ గరాల్చ'నెం 1 
చి తగకొనై చె మహోల్క_ నా నభమున౯ 1 జిత్రంబుగా శే_క్టియున్. . ౧౧ 

చ. దెసల వెలుంగంజేయుచు మృ $ తి౯ ఘటియింవగ వచ్చుచుండ నా 

చిసరువా నేత్రు, డారనీ వి $ ఫతికృదాళుగపం _కీనూజుగా. ౨. 
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వెసం బడవై చె భూమివయి, $ వి క్కమసంపద పాంగ సౌభమం 
దెసగాడు సాల్వుం డా_్హిగన 1 నేనె. బదాటు శరంబు లొక్కటిన్. ౧౩ 

మ. ళరసందోహము వైచి సౌభమును భా $ స్వంతుండు సీ(ీయ ప్రభో 
త్క_రయు_క్టికా నభము౯ా బలె౯ బడలంగాం 4 గావించె; సాల్వుండు శ్రీ, 
హరినికా కార్తధనుర్లరు౯ా గనుచు న 1 వంబై నహ_స్తంు ని జ, థి షా ఆం , ష్టుర బాణంబుల నొంచె దోశ్చులనత౯ 5 తమోణింబజె౯ం జూవమున్. ౧౪ 1589 

చ, అది యొకయద్భుతంబుననె శ యత్తటీం గన్పడెం దద్రణంబు నా 
యదనునం గాంచుభూతములశయా _ర్రనినాదము లొక్క_ వెట్టునక 
గదిరెను; నాల్వభూవతియుం $ గృందుగనార్చి జనార్టనుక్ ముదం 
బొదవంగజూాచి మూఢ! యపు 4 డొక్క_టి మేమును జూచుచుండంగన్. ౧౫ 

. మాన్నీగునకుః జై ద్య 4 మహిపున కీనున్న కన్య కారత్నంబుం $ గానిపని యి 
దంచునెంచక దొంగి $ లించి కొంపోయిత్తి వారాజనూయ ను $ పహోధ్వరమున 
యందు సభామధ్య గ మందున్న మాసఖుం జంవితి, విక్కార్య $ సంచయముల 
నొనరించి జగతియం + దొక్కెడ నను గెల్వం దరముగా బేరికం $ చురుతరమగు 

ఆ. గర్వమూని యున్న $ ఖలు నిన్ను నిఫుడె మన్నిశిత బాణములను 4 నీవ్రుమరలి 
రానిగతికి బంపం $ బూనితి నెదుర న్తిల్ఫుంగం బూనుదేని $ వార కనిన, ౧౮ 

చ. అనవిని శౌరి యుట్టులను 1 నక్కటం మందుండవాట నీవు తోం 
చినగతి వ్రే లె బేమిటికౌ? $ చెంతను జేరందలంచు మృత్యువు౯ 
గనుంగొన నేర వుద్ధతిని 5 గాటులు వల్కరు ళూరు లెల్లరు౯ా 
గనంబఅువంగం జూతురు మశగంటిమి 'ప్రాజ్ఞాలుగాన నంచొగిన్, ౧౯ 1509 

చ. పలుకుచుం డీ వ్ర వేగమునం $ భాసీలుచున్న గదాయుధంబు మి 
క్కిలిక్రుధ చి_త్తమం దొలయం $ గృమ్షుయ నాల్వుని జత్రుభాగముం 
గలయంగంజూచి కొొట్టుటయుం 1 గ్రక్కున నెత్తురు గృక్కు_చుక౯ా మవ _ర్రులంగనుచుకా వడంకి వారి 4 తోడనె దానిగ్సహించె నంతలోన్.౨౦ 1598 

క. కనంబడకపోయె నెచటికొ, జనవరి, యొకతణము నాగ 4 సరగునం బుగుషుం డనువమగతి వచ్చిమవా, తునకు౯ శిరమక్షై నంచి $ యొక్కి. యిటులనున్. ౨౧ క. బెవకిపంపంగ నీకడ,శకే వచ్చితి ననుచు మిగుల $ నేడ్చుచుం గృష్టా! 
శ్రీనత్సాంకా! వితృహత, భూవిభుం డాసాల్వుం డివుడు * వూని యకణుణన్, ఆ. సౌనికుండు పళువిశసరమును గో నివోవు, నట్టు కట్టి కొంచు 4 నరిగ ననిన, న్నప్కియో_క్టి వాని $ నాలించి మనుజస్వ, భావమూనియుంటకవగం బొగులుచు. 

చ. కరుణ తనంత వై కొనంగ + గాథతరంబగు థై ర్భి మెట్టులో 

em 
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” త్మ్కు_రములు గెల్వంజూలని నీతాంతబలాఢ్యు మద గృజన్లు స సం 
గరమునం దొ ట్రుపాటు గనయేగాం దగనట్టి మవాత్తురామునిన్. ౨౩6 1597. 

చ. గెలివి. యదెట్టు లల్పుం డవోకీర్ణియునై తగు సాలు ల్వుంజామవ 
తులం బితపాదులం. నొనుచుం | బోయినవాం డకటా! మనంబునం 
దలయంగ బై వమే, బలయుూతం బనితోంచెడు నంచునెన్నొ యూ 
హాల గనుచుండునంత హరి$య గృతేలంబున సాల్వభూపుండున్. ౨౮ 1598 

మ. వసుదేవుం గొనివచ్చినట్టు లొకని౯ బంధించి తో ళ్తెచ్చియిం 
వెసంగం బల్కె_ను నీదుతం డ్రి యితండ ; యేతన్నిమి త్త తంచె కా 
భసుధకా బ్రాణములకా ధరింప కుమతీ! $ వరి రి ల్లుచున్నా డ వీ 
వసుటేవు౯. ' వధియింతు నీవ్రకనలా ప బావోబలం బొప్పంగన్, oy 1599 

రె, కాపోడ సమర్ధుడే, 'నీవట్టునంజూపు నే _కోనేం జూతు నటం 
"చీవగిదగం బల్కుచు మా,యాపాటవ మొప్ప నిశితోమగు ఖడ్డముచేన్. ౨౬1600 

శ 

క. ఆనకదుందుఖిి మ స్త మానిముసమునంటె నటికి $ యద్దానిని న 
బూని నభంబునందగు తన, యానమ్ముం బేర; నంత$నా శ్రీ వారియున్.౨౭ 601 

చః: తనజనులందు మిక్కిలి ముదంబు గలాడగుటక౯ా మువారూ రమా. 
త తృనియతద్దివ్యబోధమును $ మానియె తాం బ బ్ర కృతిస్థుండై శ్షణం 
బున నె మహానుభావతను $ బొల్పుట నయ్యదయులో మయుండు సా " 
ల్వునకు నెటుంగంశెవ్పినది $ భూరిత రాసురిమాయయం వొగిన్. ౨౮ 1602 

క. తలపోనె ;' నంతలో నే, “క లహాంగణమందు మున్ను గాంచిన 'యలమా 
యలదూత? గానిజనకుని, క లేబరము గాని 'కానణగాం జాలమి చేన్. ౨౮|| 16083. 

ఆ, స్వవ్న మందుల వోంచు వ స్తువ్రులంబోలి, యవ్వె మాయమయ్యొ సే నం. “చెటీంగి 
యంబరమునం డిరుగుునాసాభ ముననున్న, నైరి సాలుర్షం గాంచి వాని నేపుడె. 

క 'పనిమొనం జంప. నెంచెను, విను మోరాజం రి వర్య! 4 విమలమతులు న 
య్యును' "వకానులు కొందటు చె స్పనవల్కు_లు వెనుకముందు$విషమమ్ములుగ న్.. 

నీ తోయుచున్నను' వానీం 4 దోరంవుటూహలం బరికిం' శెట్టులొ $ పల్కుచుందు 
కెయ్యది సత్యమా. శ నెట్లన శోకమాహమ్లులు గాని చే న్నేకవామ్తుగాని “ 

“ యజ్ఞానక్యతమన $ నాసాధ్వసముగాని. యెక్కడ? యింతీయం] వెలులన దగని 
జ్ఞ నవిజ్ఞానవికశాలసుం వద లావు. వరమేశుం డెక్కడ? 1 వలుకం,దగ్గునె. .. వ. 

తే, యిట్టు లాహారి భావంచి 4 ఇబ నటంచు' | టం టం 
నెవనిపాదాబ్ద నే వృ దమగు _. 

Vahey: త్యవీడ్వ తీనంతన' (యలముకొనల + ౧). 
ఛాం_భాగంరక 
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ధరణి నసమానులగుచు' నుం$దురు సుజనులు. 3౧ 1606 
ఆ. మేటి యనాదియగుచుశములయు దేవాత్త విభ్రాంతి వాయుంజుమ్మువారలంత 

నింత యనంగలానిచే యయియాత్తీ యృమునగు నవ్విభూతిగనుదు "రెలమి. 

క. పరమైళ్వర్య స్థానము, పురుషో_త్తముం డెల్ల సాధుశవ్రరుషులకు నిరం 
తర్రసద్దతియగుం గావున హరి కతనికి మోవా మెట్టుులగు? తలంవంగన్. 3౨ 

చ. కనంబటజ చె౯ మవోత్తుండగు * కాంచనచేలుండు మానవాకృతిం 
గనిన 'తెజుంగు లోకులకు; $ మ్లావరిపాలక! కృష్ణమూర్రిచే 
నిన మహనీయ కార్యమును $ జెవ్చెదం జక్కంగ నాలకింపు మా 
జనపతి సాల్వుం డంతం దను$థ స్త్రనమూహము చేత నొంచుచున్, 3.౨ 1609 

క. పౌరుషమును జూవ్రచుం దనం ద్య్వారవతిం శై కొనంగ64 దా నెంచంగ నా 
_ ₹ రి యమోఘవరాక్రముం డారివుతోం బోరుచుండి  యంబకవితతిన్, ౩౨|| 

మ. కవచంబుకా ధనువు౯ శిరోమణిని వేశడ్కం చెండి (కోధంబు చే 
_ త విమానంబును సౌభకంబు గదచేతకా భగ్నముంబేనె ని 

ట్రీ విధానంబున నగ్ధదాయుధము దం1డింవంగ సౌభంబు నొ 
క్క_వడిక్ 'వేయిగం దున్కలై వడిమె నాకంథి౯ా విరావంబుతోన్. ౩3౪4 1611 

చ. తనదగు వ్యోమయానము గగదాహతి భగ్న ముగా సాల్వుం డం 
త నిలకు వచ్చి నిల్చి గదగథడాను ధరించి జవంబుమిజలా 

" ననుపము నమ్యుతుం బొడుచు 1 నాశ మెయిం బజఐతెంచె నిట్లు వ 
చ్చునతనిం గాంచి యంగదవిశశోభితమెతగు వానిబావుువ్చన్. ౩౪ 16102 

మ, ఒకభల్లింబునం ద్రుంచి తేద్ధతికినై 5 యుద్యోగముంచేసీ యా 
_ తృకరం బందు. లయార్క_సన్ని భముం జి తృంబుకా మవాోభీతిదం 

బకళంకంబును నౌెసుదర్శనము నొ+య్య్యారంబునం దాల్చి చి 
తృకళ౯ా రాజిలె నుద్యదర్క_-యుతమాా సప్రాగన్భాధరం బట్లుగన్, 3౫ 1618 

క. అతికయమాయా భూషితుం కీతిపుని వధియింపంగోరి 1 శీర్షంబు మణీ _యుతకుండల మకుట విభూ షితమును జక్రాయుభమునీ ఛేధించె వడిన్, 3% 
క. హరిహయుం డాన్ఫత్రు,ని దగు, శిరమును వజ్రాాయుధమునథ జెండినగతి నా 

.హారి సాల్వుశిరము ద్రుంచినం బరటలగకొ వోవోారవంబుశవట తర మగచున్ 

చ. హరి యిటు చకృథారల మగవారివుం (ద్రుంచిన నగ దాహాతిక౯ా 
సురరిఫుశిల్పిచిత్రితముం $ బోద్యమునై తగుసౌాభ మద్ది యం 
తరమునం జూర్ల మె వడిన 1 దద్దయు నిర్భ్ణరదుందుభుల్ మహ 
_త్సీరరవమొవ్చ వెల నిటు 1 దస్యు(డు గాలినవా _్త యె ల్లిడన్, వేట 1616 
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శి 

క. 

క, 

వ్యాపించిన విని సఖులగుశిశుపాలాదులకు మహూోవకారము చేయంబూని ' 'డంత 
వద్త్రుండు వట్టరానికోపంబున నాకృష్ణునివై నె త్తివచ్చెనని వల్కిశుక యోగి 
యిట్లనియె, 3౭ 1617 

వాానార్రసిక్షస్త్రసుడ్పుాలాలాా 

డెబ్బదియెనిమిదవయ థ్యాయ ము, 

-ఖ(్రి దంతవ త్తని వారి వధించుట. థఆ- 

విను ముర్విళ్వర! చైద్యసాల్వులును దుశరష్భత్తి తిం బ్రవ _రిల్గుపొం 

డ డ్ర నృపాలుండును భూతలంబు విడిన స్వర్షస్థానముం ల వా 

క్ బారో క్యసుహ్ఫ త్ల త్త పవద్దతిని సంప్ర తా 'తుల౯ 'బేయంగా 

మనవముం చెంచుచు దంతవ "కడు హారికా వ మరి, 0వ నుద్యుకక్తు కుడై. ౧ 1618 

. ఒక్క_ండె తాం బదాతియయి 1 యుగృతర కు కు,;ధం బూని యుర్వియుం 

గ్రుకఠాద లంగ 'జేయునటు 1 కాళ్ళి డారు గదం గలంబూని వే 

యక్కి_తనుండు భూరిబలుం 1 డావారి మార్కొన వచ్చె; నిట్లు సే 

రుక్కు._నం బై కివచ్చు రిపు;నుద్ధతుం గాంచి జవంబు మోజుంగన్. ౨ 

గదయగొని సంద నంబు డిగి $ కంధిని వేలయుం బోలే నిల్వరిం ' 

వందలంచి తా నెదుర్కొనియెం శ బద దళొాతుని గాంచి దంతవ 

శ్రృదనుజస త్తముండు మది + గర్వముపాంగంగం నిట్లుపల్కె. నో 
యదువర! నాదు భాగ్యము మీహత్తరమే యనవచ్చు నీయెడన్, 34 1620 

కనుకనె యోముకుంద! ననుం$ గ్రన్నన మార్కొన వచ్చినాడ వీ 
వనంగను మాతు వేయుండ వె $ యోదువు కాని మవీయమి త్ర్రు లక్ అస్ 
దునిమితి వం అెకాక నను. ( (ద్రుంవంగం గోరుచు నున్న వాడ చే 

మనందగు మందబుద్ధిగల$యట్టి న నిను౯ బ్రథనాంగణంబునన్ ! 5 ౨ 462]... 

దంభోళి విడంబింవెడు, 'శుంభద్దద యిద్ది రుచులకశో భి "లెడు జూ (7 

జృంఫించు నిన్ను వృత్రుని, జంభారివధించు మాడి. 4 జంవెద పీనన్. 1622 

అటులొనరించి యాయదను+నం దె వయస్యులదా బుణంబు నొ 

క్క_టి సఖవత్సలుండ ననణగా(దగు నే నొగిం బావుకొందు ను 

త్క_టమగు రోగ మంగమునం $ గట్ట్రంగ నౌపధసంప్రయు _క్టీచే 

నెటు తెగం బావుకొందు రటు లే తలపోయంగ బంధుసయ్యూనుక. ౬ . 1628 

వగవాండ వె యాదున్రు గా, వగం దీర్చుళొనంగ నిదె నోపంబగుం జుట్టూ! .. 
తగిన బ్ర శాస్స్చేయుదు మగటిమివాటించి యనెడు $ మాటలవేతన్ ey 

మునికోలలచే నేనుం,గునుబో లె౯ దూలనాడి 4 గుడియంగొని కృ 

శక. రల కృళానాం చ కుర్వక పొరోత్యు సొవ్ఫాదము” అని మూలము, 



త్ర0& శ్రీ శౌండవకృష్ణభాగవతీము ఆ. 
. మ్లని శీర్ణము నొప్పించెన్కు ఘననింహధ్వని నొనర్చి $ గర్వముపొంగన్. 2 
క్ష యదుకులనాథుండు హారి యా, గద చెతంగొట్టువడియిం $ గంపంవకయే 
+ కదలక యచ్చోనుండెను, మది నెంచను వానీనవుజె సమ 'ద్రు,ందింవంగన్ . eq 
క, హరియటం గామోదకియను, గురుగద చే నురమునడుమః 4 శ గొట్టంగా నె 

త్తురు నోటనుండి వెడలంగ్య ధరంబడి కేశాళలిజాజు $ దనుజుం డా రన్, oy 
క. కరవదములం జాంచుచు ఛీ కరరూపము గానయిడంగం గ్రక్కున శ్రాణో 

త్కర మేగ ఛవంబయ్యెక్,, బశికింవంగ నపుడు భూతశవటలం బెల్లన., ౯ 1629 

క, చేదివతి జంపువేళల, నేదియొ చిత త్రంపు జ్యోతి + యెటులు వెడ లెనో 
యీోదంతేవక్రు వధమున, నాజేవామునుండి బ్యోతి 5 యతనూత్త్యంచై. ౧౮. 

.'కనయజి త్రముగా వెల్వడి, వనజామునియందుం జొ చ్చె] వానియనుజాం డ్ 
లం "పంవంగ శోకంబున, వనరి విదూరథుండు వాలు $ బలుంకను గొనుచున, . 
సీ. నిట్టూర్పు లౌగింబర్య $ నీరజనే త్ర ని జంవంగాగోరి రం జక శభిరుండు 

మరనేమియై రుచుల్ $ వరంగంగ్ర లెడు చక కృమునుగొనికుండ లో ముకుటములను 
వెలయు విదూరథు $ తలం చద్ర్రుంచ నీరితి సే సౌభయానమ్లును $ నాలు దంత . 
వర్త విదూరథు $ వానిబంధుపులను దుర్విషవహాల నెల్ల. స దునిమివై చి 

శే, సురలు మానను లెల్లను $ స్తుతు లొనర్ప 
మునులు నీద్గులు గంధర్వకముఖ్యు లవి థీ 

' థమున విద్యాధరులు ఫడతకులి దేవ 
కన్నియలుం గిన్న రులు యత$గణము వుణీయు. ౧౪ 1681. 

క, ఇారణులును బితృముఖ్యులు, సారోవనిషత్రులను నోసంగెడుభ క్రి క్ 
జేరి నుతించుచు వరస సుమ్క వారము గురియించి; రంత $ వనజాతుండుసు". ౧౦ 

చ. యదువిభు లెల్ల ల (గొల విజీయంబు నుతించుచు వందిబృందముల్ 
సుదతులు నేనల౯ా గురియుూచులా దను నెన్నంగ ద్వార కాప్పురిం 

..బొదలెడు వెడ్క_ం బొచ్చు బుర+ముకొ గయినేనీయె పారులెల్ల స 
మృదమునుబొంది రిట్లు హరి! మత్తరివూత్క్రరముకొ జయించుటన" ౧౫ 1638 

మ. జగదీళుండును యోగనాయకుండు నంచచ్చ క్ వూరుండు వే... 
భగవంతుండయి యొవ్వు కృష్ణుండు పశు ప్రాయుల్ తనుం' గెల్చి నో 

"౫ గదా యంచుందలంవ నుండె నని నోగకా గాల్చెనన్న ట్టి బే 
కోద విభ్రాంతి తలంవంగా నజితుండౌ 4 కంజూతుం డెట్లోడునో. ౧౬ 1684 

చ. హారికీ బరాజయం బమరుకనంటయె యజ జత; భూమిపా! యనం 
తరకథ నాలకింపును, నితాంతము పాండ్వకౌరవుల్- మనా 
.క్తరరణశాంత్ల నుంట, విని 1 తా బలరాముండు 'స్వాంతమందుని , 

ళో 

ట్లో 



ధూ] దళమస్క ౦ థ్ ము, 509: శ 

రుషరపయి,. నొొక్క_రితిం దమిం $ బూనినవాండుగ నుంట న టీన్, ౧౬ 1635 
తే తర్ధయా త్రామిషంబునోదివ్య దేశ, ములను గనబోయు; నాతండు $ తొలుత భ_క్టి 
: శేగం బ్ర భాఫతిర్ధంబునం 4 దానమాడ్కియందు బేవర్షి రి వితృమను4జాళీ శెలమి.౧౭ 
సీ. తర్పణంటులు వేసి $ ధరణసురాన్వితుండై వ్ర వ తిస్తోతమై $ యలరునట్టి 

నది సరస్వతిని గాశనంజనె నంతం బృథూదకమ నెను త్రీర్ఞో త్రమంబు" 
బిందుసరంబును $ విమల త్రికాటంబు మణి సుదర్శనము" బ్ర బ గహ్యమనుతీర్ణ 

,_ “యును విశాలాహ్వాయం$టును జ క్ర తర్థంబుం (్రాచి సరస్వతేథబరమభ క | 

శే తనర నేవించి యమునానశదిని వియద్దు 
నిని విధి౯ గొల్చి స్నాఠతుండై ; నిఖీలమాని 
నేవ్యమౌ నైమిశంబను 1 తే త్ర మునకు 

జనియె; నట సత్రయాగంబు $ సాగుచుండు. ౨౦ 1637 
చ. మునివరు లట్లువచ్చిన విశ్రభు౯ బలభ ద్రు, ని సన్నుతించి వం ' 

దనములు శాస్త్రవద్ధతి నౌనర్ప్చిరి వారము దిర్ల గ్లసృత్ర్సముం 
బానరుచుచుందుు; రీ ట్రాతండు $ మోదమునక వను లెల్ల, బూజలం ' 

.ఎదనువంగ సానుగుండయి నిీతాంతసుఖాసనము' గృహొంచుచు౯, ౨౧ 1688 

తే, మునులతో? గూరుచుండి యందు నొకియాస 
1౫ (నమునం గూర్చున్న వాని వ్ "ష్టోసమునిశిష్యు 

సూతుని౯ా రోమహర్ష ల $ ఖ్యాతనాముం 
ల. గనియెం బ్ర, రిలోమజాతుం డఫయ్యును నతండు.. ౨9 1639 

చ, తనుగని శి రాకయు యథావిధి మ క్క_కయుక౯ా సంఖాసనం 
బున వసియించియుండుటయు $ భూసురనర్యు లకం'కు నున్న తా 
సనము లో హాంచియుండుటయు 1 జక్క_ంగం జూచి సహింవలేక యిం 
.తనందగనెట్టి కోపమును * డాం గని యిట్లనియె౯ా మహ్య తన్, ౨౩. 2640 

క వ్ర తిలోమజాతు.డై తగ్కునితం డిందును వి సృవరుల 1 ఇల బృవిధుల ధ 
ర తిని గా మెడు "మాకును, గతి యున్న తమై తనర్చు $ గద్దియపై పైనన్, ౨ 56 

తే, కూరుచుండుట యెట్లు? దపర్షుణుండు పిండు 

..వధమునకు నర్హుండగుు భగవంతుడైన 

వ్యాసమునికిని లిషు ష్యుండైై శ బవావిధములు 

గాల విలసిల్లు నితవోస$ కాండములను. ౨౮౪4 1649, 

క ,నిమలపు రాణంబులధ్యర్మ ములక బోధించు శా స్త్రశమండలమును బూ 
. రముగాం బఠించియుకా వినయము దాంతియు లేక నీతి) యమరని మదితోన్. 

క. తను బండితునిగం దానే, యనుకొనుచు౯ా విజ్ణవీ(గు, 1. నకటా! యిటు శా. 



క్ 510 శీ కౌండవకృష్ణభాగవతేము |e. 
స్త్రనికరమును జదివియుః దన మనస్సునుం గౌల్బలెక 4 మౌనివిధమునన్, ౨౬ 

క. కనంబడు నీతడు చదివిన, ఘనవిద్య లవెల్ల నీచోగణమునకువలె౯ా 
మునులారా! దోవమున క్కగునుగాని రవంతయైనశగుణమున శకెట్లా? ౨౬ 1645 

చ. తం జెటులున్న నేమనకుం 4 డెంతయు ధర్మమనీషు లట్టులు 
ద్ధతులును వెహథారులయి 1 థా త్రి జరింతురు గాన వారలా 
మృతి గనంజేయంగా వలయు; 1 నిందులకే యవతార మేను నె 
_త్తితి నిటు భూరిపాపులయి 1 తెంపున న్వచ్భంజరింత్రు, వీరలే, ౨౭ 1646 

చ. అని వచియించి దుర్దనులనై న వథింవల6 మానియుండియుక౯ా 
మునుమును సాగలగాందగిన 1 భూరివిధి ప్రబల ప్రయత్న ముం 
దను బురికొొల్పం జేతందగు $ దర్భకొసక౯ ముని రోమహర్ష ణు౯్ 
మునివరు లెల్ల 6 జూడంగనై $ భూరితర కు భ వెన దాననే. ౨౮ 1647 

ఉ. ఆతడు చచ్చి; నందుంగల 1 యమ్మను లక్కాట! యక్క_టా! యటం 
చాతతదుఃఖ మొంది రిటు 1 లమ్మునిం జంపిన రాము గాంచి యి 
ట్లేతటినీ యధర్శ మిటు 4 లెన్నకయే మయొనరించినాండ వీ 

.'నూతుండు సత్పు రాణములోసొంప్రవచియించును శొంతమూ రియా. ౨౯ 1648 
క. కనుకనె బివ్లోసన మి,చ్చిన వారము సత్ర యాగోశనిద్ధి చెలంయగుదాం ' కను చేహము శ్రోమమొందక,యె నిల్చునటు లాయువ్చం దమి $ నిచ్చితిమి విభూ! 
క, తెలియకయే యీవిధమును, హలధరణా! బ్రహవాత్య $ యంతటిదగు నీ 'కలువమును డెచ్చుకొంటివిి పలుకులు వేయేల యోగోవతి వీ వరయన్, 3౦04 
సీ, కావున నామ్నా యకగణము నిన్నును జక్క శానింవజాలద్యూ; $ సర్వలోక పావనా! యట్లయ్యు $ బ్రహృహాత్యను దీని. బావుకొనంగనా $ వాచితంబు _ వేనికొనందగు, 5 శీతి నెవ్వరును నిన్ను బురికొొల్పకున్నను 1 భూతములకు ధర్ధ్గమార్రముం చెల్చ్పళదగుం గాన న్వేచ్చగాం జరియించు, వట్లయ్యు $ సరగందన్ని తే. వృత్తి నొనరింప నొరులకు ) నిదిసుమార్ల, మనుచుం టెల్పినయట్లగంశననంయగశాముం జెల్ల రకు మేలుచేయుట 1 "లమినీవృధమున కీడగు నప్పాచి!తము నొనరుతు క. దీనికిబాచిత మెయ్యది,యే ని స్చైళింపుం డివ్చు + డినూతునక్రుకా. 

'నేనీయం దగిన జేదో, మానసమున నెన్ని చెపుండు 5 మానితులా రా! 33 1652 క, చిరకాలజీవితం బో, వరబలమో దేవామునకు 5 బాట్రవ'వెూా మూ రరనీ మజేమియుం వలతురొ సరగకా వచియింవుం డేను 4 సాధింతుం ద్వరన్. తే. మోగమాయహబలంబున 1 నొగిం దగంగం జేయుంవాండ నటంచనకనాయ మోస .,.శొ_క్తిగని పల్కి రమ్మునుల్ $ సంతసమున్య నీదు ళస్త్రవీర్యములకు $ నేది పిత", క, ఇతనికి గల్లినమృతికి౯ా, గృతు, చెప్పుడు వూర్థ్యమగునొ $ రమా! యాయు 
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ళ్పు వతి గలుగ దంతవజుకును, హీతినను మావాక్యమునకులే జే టొదన నటుల్, 

క. ఇ్రవియన్ని యు సూనృతముల్కె యవు నెట్లో యట్లుచోయు + మనిపల్క_(గ మా 
నివరుల6 గని రాముం డన్కియె వేద వాక్యమురీతి 1 4 నెంచి కనుంగొనన్,. 3౫ 1650 

క, జనియించుం దానే పుత్రుంయుగ నటంచుం బెలియనగును $ గాదే, యటు కా 
వున నితనిసుతుండు చేప్పం,గనుజాలు? బురాణములను 4 గల కాలంబుక్, 3౫4 

క. అత డు గృ శ్రావసుండన, శతి ఖా తిం గాంచునుజుండి! 4 చిరకాలము జీ 
వితమును గాంచుచు నింద్రియ, తేతిపాటవ మొవ్పంగా నీతండు వెలయుతన్, 

చ. మునివరులార! యేవిషయకముక౯ా మజణికోరుదురో వచింపుం డీ 
తనితనయుండు వ_క్షయయి 1 తత్త్యముం జెప్పుటంజేసీ మారు తె 
ల్పినయవి నీద్ధింగాం చెంగద! + బేలతనంబున నివ్వ డేను జే 
నీన యఘ రాశినిష్కృతిని  జెప్పుడు చక్క_(౫ నెంచి సత్క్బృపన్. 3౭ 1659 

మ. అని స్రార్టింంంగ మాను లిట్టులని రోకయా ర్యా[యఘం బేగు చ 
క్కనిమక్టంబు వచింతు మిల్వలుం డనం?గా నొప్పుదైత్యుండు త 
త్తనయుం" డొక్క_డు పల్వలుం డనంగ దూర్ధాంతుండు ఘా రాకృతిం 
గనువాండె. బ్రతిపర్వమందును మము౯ $ గాతీంప నేతెంచెడున్. 3 ౭41600 

క. మేమునరించెడు సత త్రం బేమాడ్క_క౯" సాగకుండు $ నెంచి దితిసుతుం 
డామాడ్క్మి_ జతనవమానును, జీమును ర_క్షంబుం గురియులజి తే ముగాంగన్, 

క మూత్ర పురీషంబుల న్యాస త్రో ంబున బడంగ వదలు $ శౌ” ర్యా జ్యా! యో 
జె కై యప్పాపాత్తున్తి ఛా గొ తీ నుర బాధకుని మృుశథంబున నిపుడే. 3౮౪ 1662 

ర్త పారిపుచ్చుముదియె మాకుం, 'పేరమంబగు లాభ మగును 1 బాపాత్తుం డతం 
డురుమాంసమద్యముల నుం, గురియును దాశార్హ్య 1! యతనినొంకక చంవన్.. 

క. అది మాకగు శుక్రూషణ, మదయుం డతండాటి. జంప $ నర ౦ డవలకా 
బొదలు మహింసాన నృతమున, మది శాంతిం బొంద? దిరుగుమపా నెళ్లిడలన్.. 

క్ర, తితీర్థంబునం గ్రుకకుచు, వీతికిం బ్రదథీణము నీన్రగనేయుము విధిగా 
జకేనమ్మున నొకయెబ్దం, బతిశుద్ధుండ వే వౌదు వనిరి $ హర్ష ముగలుగన్. ౮౪౦1665 

అ 

డెబ్బది తో మ్రిదవ య థ్యాయ ము. 

“అరి రాముడు పల్వలంంజందీ తీర్థయాత్ర, త చేయుట. ఏతా 

చ. అని వచియించి యాళుకమహర్షి యనంతరగాథ నివ్విధం 
బునం దెలుపంగంబూ నె నృవాపుంగవ! పర్వదినంబు రాగ భీ 
తిని గలిగించు నాయనిల$దేవుడు ధూళిని వృష్టిరీతిగాం . 
గనుఖను గవ్బంజేయుచు ని కాముము కంపు దిఫాళి నిండలన్స్. ౧ 1666 
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కం వీవంగసాగాను;. స సత్రం, బౌవసుభ. న మేధ్యవృష్టి 5 నంతటం బడున 
మే. వరి ర్షించుచుం బల్వలుండేవచ్చెను హకూలము,కయిం $ నెసంగుచునుండన్. 2 

మ వెనుకాయం ' బమరంగం జూడంబడియెం; $ బృథ్వంజనవ్షాధరం ' . 
బనంగాం-జాూలిన మేనికాంతి తగం దా? మ్రాభంబుగా ch శు శే. 

' శనికాయంబు: కనంబడంగ.. ఘనదంస్ట్రాభ్ల్కు. దూకే “ మ 
కనద్రాష్యముతో, నిశాచరుండు వక్ నింగి గానంబడన్... 3... 1668: 

చ. 'దితిజూని. గాంచినంత బల+బేన్రం జెద౯కా ముస సలాయుధంబు ద్వి 
డ్వితతివిదారణవ మము] విరితరుచుల్ దగుదాని దానన 
పు వతతిహరంబు నాహాలము౯ *+ బంతేమున౯ా న స్మరియిం చె నంత .నా స, 
ష్షోతయము తోం; ను వటుని క్ర శ్కనమసంవడ  పొంగుచుండంగన్. ౪ i669 

ము బలదేవుండు. వాలాయుణా గ గమున న్షభ్రస్థానమందున్న వ 
ల్యలదైతు స్టిల్ వడిలాగి బ్రావాణుల కల వానినే చేయు చో, . . 
ర్భలమత్తు౯ ముసలా యుభంబున నమూర్షం © బప్పా మోదినం 
దలయుం, దుత్తుము.ంై యనృకృటిని యంశతం బాలు బెట్టార్చుచున్. % 1670 

క. అదణరుచికా భాసిలుక్ష; భరవర్యము వ ఉనిహతిం "డా బడున'శ్లే 
సురవై౭నేలం గూలెను, ధరణీసురమాను 1 లతని: 4 దత్చరమతుశై.. ౬ :]67] 

చ. 'వినుతులః దన్ని' యెన్న6దగు' శ వృత్తి త్తి“ జెలంగల నాశిమంబులం' 1?” ౯ 
దనుపుచు జృత్రు (తుంపింపిన: కోత కృతునికా సురలట్టు లమ్మవహా ౨,౧. 

. తున: కట మజ్జనంబు క్ర క్రమముగ దగినట్టులు' సల్పీ రంలో నా జి తనికిన: బద్ద ద్లమాలను మయేగడంబున నిచ్చిరె మాను లందటున్, అ 1672" 
క్ర అదిపాడ' "జెప్పుడుకా సంవదలకు _సంస్థానమౌోనుశభోనికరం బ 

య్యదీ 'నించు. నెల్ల సియెడలకా" సదమలమై "వై వై జయంతోసంజ్ఞ ౦ దనరున్. ౭ 1678 ఉ. అంతీయగాక మానివరు $ లంబరయుగ గృ మమూల్య మిచ్చి. ర . 
ట్లంతట దివ్య కంతులను $ వారితరంబగు భూవణాలి యూ ౧ వంతయు దోష మేశనని+యట్రి మణిప్రకరంబు. నిచ్చి దు | EE 
ప్రాంతకుం డంచుం బేర్కొనిరవార్షన మునక బలభద్ర, దు,6 డంతటన్, 1674 

చ. అనుమురతిగోరి వారలు మీవోద్భతిం బంపంగ' 'బ్రావునో శ్ర కమల్. తనదు వీలుంద రాల బమోదం బవికుశొలికి నాం దనర్చు వ్ర దిని గనంబోయి కు క్రుంకులెడి $ దివ్యతరంగిణిత్రో సమాగమ re నన దగియున్న మసక గ వాది: నెటకా జనియించె దానినిన్్ జా షేర్ క. కనంబోయె నాసరోవర్శమునం 'గుంణెను సరయు వెట్లుగపోన'ని యత్ర! “పనై పోయి : వ్రయాగముం ౯ గాం్కజొను స్నానముచేనె నందునిద్ధులం గన Fes a 
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సీ అందు "దేవాదుల కాదృతివిాఆఅంగం దర్చణంబు లొనర్ప్చిశతరలి పులవు 
నాశ్రామంబున కేగి! యన్వల గోమతి యందుం గండకియందునానిపాళ 
యను తీర్థమందును $ ముని౭గి శోణాఖ్యహా నదవరమ్మునను స్నాశనంబొనర్చి 
గయ గి తనవితృశగణములకెల్లను దర్పణంబులుచేనీ $ తరలి. గంగ 

తే. సాగరంబున నెచ్చోట $ సంగమించు 

నచటికిం బోయి మున్ది నియతి విధులను 
జరవి యవల మెహేీం దృమకా ర్ట వై లమందొం 

బరశురాముని గని భ క్టి + వందనమిడి. ౧౧౮౪ 1677 

వ స ప్పగోదావరిని వేణీవంపాభీమరథధీనదులం గాంచి స్నానముచేసీ స్కంధబేనుని 
దర్శించి శివ్రనకు నాలయంబగు శ్రీశైలంబున కరిగి దృవిడదేశములయందు 
మిక్కిలి ఫుణ్యంబులొసంగు వేంకటాచలమును దర్శించి కామకోటిని గాం-చీనగ 
రంబును గా వెరీమహోనదిని గాంచి స్నానాదులొనర్చి యెందు శ్రీ వారిసన్ని హీ 
తుండై యుండునట్టి శ్రీరంగ వేత్ర మునకు నరిగి బుషభాద్రిం గని దతీణమధు 
రను సందర్శించి మవోపాతకములందోలు సముద్ర నేతువ్ర్చనకుం బోయె. హలా 
యుధుం డందు బ్రాహ్ల్గణ పృవరులకు నయుతసంఖ్యాక భేనువుల దానంబు చేసి 
యచ్చోటువానీ కృతమాలాకతా మృ పవర్టులయందు స్నాతుండై కులాచలంబగు 
మలయవర్వతంబునుగని యందువేంచేనీయున్న యగ _స్త్వృమునిచం,ద్రు, దర్శించి 
నమస్కరించి యత డను గృ హించిన యాశిషంబుల గ్కహియించి యనువుతి 

వేడి యమ్ముని యంగీకరింప దథతీణోదధికిం బోయె. అందు'నెలకొనియున్న 
క న్యాఖ్యందగు దుశ్రాబేవింగాంచి యందుండి యనంతప్పురవరమును గనంబోయి 
యత్యు _త్తమవం చాప్పర గ్తీర్ణమున విస్లుదేన్రండు సన్ని హితు౭డై యుండుంగావున 
నామవోతీర్థంబున స్నానంబొనర్చి యయుత భేనుదానంబులొనర్చి యటనుండి 
వయాణమై యమృవహాత్తుండు కేరళ త్రిగర్తదేళములం గాంచుచుంబోయి' వరమ 
శివే త్ర ంబగుగోకర్ల మును దర్శించి యవ్వలద్వీవవాసినియగు నార్యానువో 
దేవింజూ చిళూ-ర్పారకమునకరిగి పిదవందాపీనదినిబ యోష్టీనదినినిర్వింధ్యనుగాంచి 

_స్నానంబొనర్చి దండ కారణ్యమును బ్ర వేళించి నర్మదనుజూడంబోయెను. దాని 
_' తీరంబునమాహిప్తత్యభిథధానప_త్తనలలామం బుండును. తద్దర్శనంబున నానందించి 

వీదప మనుతగ్థమందుం (గ్రుంకులిడి వ్రభౌసమునకు మరలివచ్చె నంత, ౨౧ 1678 

తరళము. హాలధరుండట | బ్రావాణో_గ్లము 1 లాకురుథీతిపాలవం 
ళ్యులును 'బాండను లాహవంబును 1 శూరతం బొనరింప భూ 
వులును బెక్కు.రు వారివతముం 4 బూని పోరి మవోస్త్రమం 

_ డలహాతిం గని స్వుర్లమొంది రశనంగ నెంతయుం జింతిలెన్. 2679 
తరళము: థరణిభారముం బానె నంచును $ దాం దలంచి; సుయోధనుం 

శాం-గాగ రక 

| 
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డురుబలుండగు భీమసేనుడు $ నుద్ధతి౯ గదలూని భీ 
కరరణం' బొనరించుచుండుట 1 తృాసురుల్ వచియింవంగా 

ఎ నరిగె సంగరమావం గోరుచు $ నామవోహవభూమికిన్. ౨౩ 168 
చ. యమతనయుండు వమాద్రిసుతు 3 లర్జునుడుక౯ హారియు౯ా దనంత నె 

య్యము తీగ వచ్చినట్టి హలి $ కాదృతివందనముల్ పొనర్చి యు 
ద్ధమునిలుపంగ నేమయినం 1 దాం బలుకం జనుదెంచెనేమొ యూ 
సమయమునందు నంచెదల 1 సంళయమందుచు నూరకుండలోన్. ౨౮౪ 168] 

చ 'హలి యచట౯ా సుయోధనుడు $ నయ్యనిలాత, భవ్రండు నొండొరుకా 
.. గాలువయగంయగోరి సెకాగదలం  గోలధరించి విజృంభణంబునక౯ా 
“= బొలుచుచు మండలాకృతుల $ బోలువిచి తృ గతుల్ తగంగ ని. 
' ముల ననినేయుచుంటం గనిశపోయి సమూావముంచేర యిట్లనున్ 1692 
క, మనుజూధివ ! యోదుర్యో,ధన ! 'యోయినృకోదరా ! ని;తాంతము నమతం “గను బలము గల్లు వీరుల్కుగనున్న వా రిర్వురిట నా+కం డరయంగన్ 1698 
ఛో బలమున నెక్కుం డొక్కరుంు $ భారగదాయుధశిత నెక్కు_డై ', తులనిడినట్టు లొప్పుగతిం  దోంచెడు నామది కిట్లు తుల్యవీ 
“' ర్యులరయి యుంట నెవ్వనికి 5 నొవ్చుజయంబొ వరాజయంబొ యి 7 .మ్లులనని చెవ్పనొవ్బ' దనగబోలును? బోరిది నిషృలంచె యా. ౨౭ 1684 కృ కావున నుడుగుం డనంగా, భూవరసుతు లట్లుగ గురన్ర నయంబుగం ద | . మ్థావిధి నని మానుండనం గా విని తమరాడుకొన్న 9 గరువప్రంబలుకుల్. ౨౭౪ 
క దుష్ట కార్యములును $ దోంచుట నన్యోన్య, బద్ధవై రులగుచు | బలముభూవి ," .-విజయమందం గోరి $ విజ్ణవీ.గుచునుంట, నప్పలుకులః గొనక 4 యనికిం గడల. 
క, బలుడయ్యది విధికృతమని, తలపోయుచు ద్వారవతికిం $ దా నేగాను ని ': _స్తులసంవద లొప్పారంగం జెలయగుచునున్న ట్టి యు గృ $నేనాదులతోన్ , ౨౮ 
నీ, పమదంబునంగాాడి * పరిఢవిల్లుచునుండె జ్ఞాతు లెల్ల ను మోదోసాగరమున " మునుగంగ్య దవవాతం $ జనియిను మరల -నె మిళమునకు౯ా బీతి శ మిగులనంద్య గలమౌను లాతనిలగనిదూరితాఘాసఘ్టుం (గ, తుమూ ర్థినతని చే. $ గ తువిసరము . విధిగం జేయించిరి; $ విభుండౌట నారాముం డాత్త విజ్ఞానంబు శ నామునులకు తే నిచ్చె నేవిద్య చే నిళ్వశ మెల్ల నాత్త 

యందనున్యూత మె యున్న 1శయట్లు గాయం 
గాంతురో యెంతొ శుద్ధమె $ వింతనొప్పు 

ద్ర! కిం 4688 [. సతింగూూడి జ్ఞ్లాలిబంధు, ప్రతతియు మిత్రాలియుం దనుం 1 బరి వేస్ట్రింప౯ా 
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(గతువుల తుది నవభృథమన, శతి దగుస్నానంబు దానిత జేనెను విధిగన్, 

ర్, మేలై నవస్త్రముల చేం _గ్రాలుచు భూపణని కాయీకమనీయుండై. 

చాల వెలింగాకా నసితకర,జా లంబున వెలయుచం ద్ర 4 కరణికొ రాజా! 3౨. 

క. బలశాలి యనంతుండునగు, బలభ ద్రునికృత్యతతులు $ బలుభంగులుగా 
నలరారు నిట్టివన్నో, తలమే య వ్వ్యానిం చెలువ $ 'థాతకునై నన్. 3౨4 1691 

తే. అ ప్ర మేయుండు మాయాన$ రాంగు డతడు 
కనుక నద్భుతతత్క-_ర్మగగణము పొదలు; 
నట్టు యద్భుతకర్తుని 1 వగుచరితము 
"లెవడు మాపవును లేపును $ నవిధిదలంచు. 33౪ 1602 

క. అతంచేగు విష్త్టువదమున, కతండే (శ్రీవిష్టుమూూ రి $ యాద్భతి పొత్రుం 

డిత రాలభఛ్వసుఖంబుల, నతండొందుకా మాటలేల $ యవనీనాథా! 3౮ 16983 

వసా 4 

ఎనుబదియవయ థ్యాయ ము. 

అరి రు చేలుని చరి (త్ర, ము, థితా- 

చ. అని శుక యోగి తెల్చవిని (J యాయ భిమన్యుసుతుండు వ్ర్నేమి . 

ట్రానరిచె మౌనినాథ ! మహిోమోన్నత ! యచ్యుతవీర్యుండై తనం 

తనదగు నమ్లుకుందు చరతంబుల వీర్యమహ_త్త్వయు క్రిచే 
తను బొలుపొందు వాని వినణేదద్దయుం గోరెద నెమ్మనంబునన్, ౧౨ 4694 

చ, మునివర ! బ్రహ్హతేజమునం + బొల్చిడు యోగివతంస! కామువో = 
సన లను సాయ'కాహాతి విమజ్ఞత నొందుచు సార పేత్తయా 
మనుజుం డెవండు పావనతశమంబయి యొస్పు యళంబుగట్లు శ్రీ 
వనరువా నేత్రు, సత్క_థల $) భ_క్టి నొకప్పుడు నాలకించినన్* ౧౪ 1695 

క, ఇంకంజూలు నంచుమూనును%, సక లేళుం డనంతుండునగు1 చ క్ర్కధరుగుణ 

ప్రకరముః గీర్షించెడువాాక్కుకడా వాక్కనంగం బడును జీస్థలిలోన్, ౨ 
చ. హరిపరిచర్యంజేయం దగుహ_స్త్వములే కదవా_స్తముల్, చరా 

చరములయందు నుండుసుర$స_త్తము నావరమాత్తు భక్షి సం 
స్మరణము చేయుమానసమె $4 మానసమా, హారిపుణ్యసత్క_థో 

త్కరములం జక్క_ంగావినెడు $ కర్టములే కద కర్ణములొపభూ! ౩ 169% 

శ్ర స్థీరజంగమంబు లెల్లళక్కా హరిలింగంబు లె యటంచు + నరనీ తమి నమ 

స్కరణము చేయుశిరం బే, శిరస్పనంగాం జెలంగు 4 తీతిసురమౌనీ! 34 1698 

మ, శతపత్రే తణుమోా ర్తులం గనునొ యేకచతుస్సు లవ్వెకదా 

యతి జతుస్సులు, విష్ణుభ కులమవోంక ఘీ ద్భంద్వనీరంబు స 
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మృతి నేవించెడు నట్టి యంగములె యో$మౌనీళ ! యంగమ్ము ల 
వతిమానాకృతియైన యావారిచరి! త్రంబుల్ తగా జెప్పుమా. ౮ 1699 

మ, అని యీరితి న రాత్తజాత్త్మ జుండు తగన్నర్థింపంగా వ్యాసనం 
దనుండు౯ శ్రీవసుటేవనందనుని హృశత్పద్మంబునం జేర్చి యా 
తనియం చాత్మ లయింపంజేని పలికెకా $ ఛాత్రీళ! యాలింపు మి 
శునిగాథ౯ వచియింతుః బూర్వ మొకం డాళమోణీసులేళశుం డిలన్. ౫ 1700 

చ, వనరుహవ త్ర నేత్రునకు $ బాల్భసఖుండయి యుండ బ్రహ్మవి. 
ధ్ధ్ధనుం డతం డింది యార్థములం 1 గాంచి విర క్షిని బొంది చి _త్రశాం 
తిని వహియించియుంజె నతోధిరత నిం ది యరాజిగాల్చెe దా 
ననుపముండై చెలంగా సకశలార్థవిదుండన నొవ్చె నెంతయున్. ౬ 170)! 

క. దైవోపవన్న మగునో, యేవస్తువు దానితోడ;నే గార్హ్హస్థ్యం 
బేవిధినో సాగించుచుం దా వ _రిం చెను మునీంద్రశతతి పొగడంగన్. ౬౪ 1702 

*క్క అతండు కుచేలుం డనలోం ట్రైఖితనాముండయ్యె నతని 4 చేవియు నళ్ల్లే 
శీతం బిల్వంబడుచు నింద్రియ్యతతి గెల్చి నితాంత! _ర్సీ 5 తగవర్షిల్లెన్, ౭ 1703 

చ. పతికి గలట్రినాధుగుణపద్ధతియుం దనయందు నొవ్బ( దా 
నతేవలయందు మిన్న యనుశనాఖ్యను దాల్చి ధనంబులేమి నే . 
వితమునం గుంద శయ్యది లభించిన దాననె తృ_ప్తిగాంచుచుం బతికిని దొ_ల్ల నన్న మిడి $ భవ్య విశిష్టవదార్థముం డమిన్. ౭ 1704 

క, తా నాశటం గృశియించుచు, మానసమున భర్త చింత 9 మానక యుంజెకొ 
_ గొని యొకనాండు మద్దతి మానస మగలించి మోముమాడలం జేయన ౭౮ 
క. దీనత్వముతోంవంగం బతిం గానంజని నిస్ప పతే తనుం $ గాతీయ పెట్టం గా నొకసుఖమును గూర్చం, గానాథున శేమిళ _క్తిం శ గననికలంతన్. ౮. 1706 
క. మనమెంతొ యా _ర్తీగన భీతిని జేవాము వడంకుచుండం $ దిన్ననియె బ్రా ప్ప నిలిచి యిట్లు వచించెలా దనమదిం బతిభ_క్టియు స్థరీతం గాంచంగన్, ౮ నీ. బ్రావాణో_త్తేమ! 4 భగవంతుండా లత్ముళుం డగుయగాడె నెచ్చెలి 5 యరయమికు త్తు 

మేటియు గురుళ క్షి ; మించు పోడయు మటి సాత్వతర్ష భుంయనై 1 కాతలమున 
క 

ర్న యు ఎనీ , వేంచేసీయున్నా (డు $ విశోరమునం గలవా ర్హల నెజుంగు; సీర్భవిథళ కు తే లా మవోత్తుసకుం గట్టు 5 నట్టులౌట 
సాధువుల కొక్రాయంబగం $ చక్కభరుని 

# 44 
DB PD ఫం | 

తన్యభార్యా కుచేలన్య తుల్జామాచ కథావిథా” అని మూలము. “కథావిథాకుచేలా” అని _థరాచార్యులు, 
' 



తాం దశమస్క 0థ ము. త్ర] 7. 

న 

గానం బొమ్లు కుటుందియుం 1 గడుదరి ద్దు 

డని యెటుంగును గరుణించు $ నట్టిమిమ్ము. ౧౦ 1708 

థన మొసం బుమ్మలముగా; వనజాతుం 'డాతం డివుడు $ ద్యారవతీవ 

_త్రనమున భోజుల కంధక్క జనవతులకు వృష్టితతికి $ సత్ప్న్రభు వగుచున్- ౧౦౪ 

చ. అలరుచునున్నవాండు కద! 9 యట్రమహావ్రభుం గానంబొమ్లు; భ్ 

కుల నిజపాదవద్య ముల $ గారి దలంచెడువారినెమ్తదిం 

దలంచి యొసంగు: దన్న యిన} దత్పరతం దనుం గానవచ్చున 

ర్థుల "క నతి ప్రియంబులుగC (3 దో౭చెడునట్టి యభష్టజాలముల్ , ౧౧౪ 1710 

*క, సమకూర్చం డొక్కొ? మతే యర్థము కామము నీయందే పరాశత్పరుండయి వి 

చ, 

శ్యము లేలుకృష్ణు డచ్యుతుం డమలాత్తుండు వాని నిచ్చు $ టబ మె నాథా! 

అనియిటు 'పక్కుళంగులం బ్ర కయంబుగ( గర్హహితోసక్తు లొవ్చంగాం 

దను బతిమాలు ప్రేయసి యు$దారత రాశాయ మెన్ని చకళ్క_నెం 
చినం బరమం బటంచును వ్శచింవంగ నొప్పిన లాభ మిద్దియే: 

యనందగు ను_త్తమో త్రమమెేయా యళ మొ ప్పెడు వాసుబేన్చనిన్,. ౧౨|712 

. కనుంగొను భాగ్యమబ్బు నిళఠలగల్లునె దినిని మించుభాగ్య మెం 

దు ననుచు లోందలంచి హరిం 1 దోయజనేత్రుని జూడంబోవలాూా 

మనమున నిశ్చయించుకొని $ మంజులవాణిని నాధ్వి గాంచి యి 

ట్లనియెను మంగళొంగిరొ! గృగవాంబునంగబ్లునె కాన్క_ యేమి యేన్?౧౨౪ 1713 
క. పర మేళ్వరుం జూడ(గ నే నరిగద ని మేమియున్న 4 నది యొసంగు సదా 

ర్, 

చరణము నెజటుం/గవ యన న్యా తరుణియు విప్రో, తృముల సోదసముల 'ెలమున్ 

చని యాచించి యడెట్లోో, ఫొనితెచ్చెను జివీటములను 4 గోరిక మెయి వా 
నిని ముష్టిచతుస్టయమిత్కమును నాథుని మై లఖండ$మున నేర్పొలయన్. ౧౩౪ 

. ముడిచి కాన్క్సగాంగ+ోమురహరునకు నీయం బం మి నంత వి ప్రశవరుండు వాని 
బదిలముగనె గొనుచు $ 'దాషరవతీపుర్కి కరిగి మనమునందు $హారిం దలంచుచు, 

మురహరు నెవ్విధిం గనణగశబోలునొకో! యనుచింత వై కొనకా 
ద్వరం జని ద్వార కానగరోతల్ల జముం గని రక్షణార్థ మ. 
ప్పురమున నున్న గుల్మములు $ మూడును దాంటుచు మూండుక త్యులక్ 
వరుసగ దాటి యవ్వలను $ బ్రాష్టాణవర్యులుకూడ నుండంగన్, ౧౫4 1/17 

మ. వనజాతు ప్రతిమాన ధర్మములచే $ భాసిల్లు నయ్యంధవృ 

ఫ్పినృపాలా గ్రుస్టల సొధ-రాజి నెనరేం4 జేరంగ 'రానట్టివా 

ఖః “కింత్వర్గ కామాకొ భజతే నాత్య భిష్టాక్ జగద్గురు అని మూలము, నాత్యభీష్టాక పరి 
పౌకవిరన క్వాల్ ౫ అని. శ్రీ థరీయము, 



bis: శ్రీ లౌండ వకృష్ణ భాగవతము [అ. 

నిని గృహ చ్చి వి యకాంతలుండుటకుగా 1 నిరి ర్కించియున్న ట్ట సౌ. 

'ధనికాయంబును గాంచె రత్న నికరీస్థానంబుగా నొవ్చంగన్. ౧౬ 1718 

నీ. వదునాలజువెలుగ + భ వనంబులయ్యవి తనరారా వానియంశతరమునందు 

_సకలసంవదలచేెం $ బ్ర కటమై తగియున్న హరి నిశాంతవరంబు $ నాద్విజుండు 

కనుచు బ్ర వ్యానంద!కలితుండై వొ వచ్చెను గాంచన చేలుం డ; క్కాలమందుం 

బ్రా చేశ షరింగనాడి $ పర్యంకవరమువైై 'వేంచేనీయుండి యకవిషి పృవరుని 

తే, దవ్వులంగాంచి "లేచి యత్యంత మోద 
"మొప్బ నెదులేగి దీర ర్ల బా$వునవ్రులు సాంచి 

బిగియా గాయటండేరె ఎను; 4 బ్రాయసఖఘిండు 

భూనురర్షి యునగు భ్ కృథముఖ్యం గాంచి. ౧౮ 1719 

క. ఆతని, యంగస్పర్శము, చేతం బ్ర మదంబు చాలేసిద్ధింంగ న 

బ్లా లేమణుం డశు శ్రుకణ, వ్రాతీము నే త్రో ములనుండి 4 వరుసకి జూన్. ౧౯ 

క్త, అనుపమ ముజ్జంనధిలో, స మునిగాక, 'పరువాత న్ని గ్ధ(ముఖ్యుని శ్రిదా 
ముని దనపర్యంకముమిాందను నార్చుండంగంచేనీ | తాం గానికలన్, ౧౯౪ 

తే భక్షి నర్చించి మునివరుపాదములను 
గడిగి యొంతయు దమి మ_స్తుకమ్హనందుం 

దజ్జలంబులః దాల్చె నెళతయును లోక 
పావనుండు తానె యదిసాధుశవథ మటంచు. ౨౦౪4 1722 

క. కుంకువము మగురువుం జక్కలం సంకలితముగా నొనర్చికచందనమును ల 

. త్య్యృంకితవవస్థలుం 'డ్వా పం శేరు హనయనుం డలంది +? బవాువినయమునన్, ౨౧ 

క. పరిమళథూపము లొసంగుచు ధరణీసురవరున శెలమిశడై వారణ సుం 

. .దరదీపతతి నివాళించి రమావతి నియతిమిాజం 1 జేనెం ం బూజన్. ౨౧ 724 
క. ఉపచారములం బదాజీటం బ్రపంచనాథుండు మిత్రురయబ్ర,ముదితమతిం "జే 

సీ పరమవ స్తువితతిని సృలిపినట్టి విజెంబొసలి లోలితమగు గోవుక్. ౨౨ 

క, సవిధి నివెదించుచు లో,కవిభుండు స్వాగతముం జక్కుల గాలం బి షం చక, 

వివిధసపర్యలు పతి మొ,నివర్యునకుం జెయుచుంట1నెజిం గనుంగొనుచున్ , ౨౨|| 

క. తనువెల్ల ముటికి గ్రుమం,గను జిక్కియు జిర్ల వస్త్ర శకలితంబయియుకా 
గనువట్టు బిదనరములం దనదౌ ర్భాగ్యంబుం దెలువథదగు వి_వ్రేంధద్రున్ . ౨౨౪ 

క పరికించి కుచేలాహ్యయుం దరుణమణి ఫీషభూమతనయయుం ద సమ జా 

మరమును కొని తానే, పరిచర్య మమొనర్చుచుండెధబతి యలరంగన్. ౨౩ 

చ. అమలయశుండు న్రీహారియు $ నాయవధూత నతి పీ ప్రీయంబునళా 
నిమలని థాన మొప్పునటు $ వేడుక బూజలం దన్వుచుండం గాం. 
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చి మదుల విస్త యం బొలయఠణగచేరి యటంగలవార లెల్లరుం 

బ్రమదము గమ నివ్విధిని $ బల్కి_ర చిత్ర మిదౌం దలంపంగన్. ౨౮ 2720 

. ఎంతటివ్రణ్యశర్మముల 1 నీధరణీసురుం జె పాన ర్చెనో 

వింతగ దోంచెడు౯ా గనలో శ వీం డవధూతయు బిచ్చగాండునా 

.సుంతేయు భాగ్యముం గనక + మూడ జుగుప్పితమైన వెప మి 
శ్థుంతయు. నొప్పా నధముణడే యనా దగియున్న నీతనిన్. ౨౫ 17830 

లోక త్రి తయమునకు గురుంతై కమల నివానినికి సదాథారుండునా 

నీకృష్ణుడు శయ్యందగు, శ్రీ శాంతనుగూడ వదలి 4 చిత్తం బలరన్. ౨౫౪4 1731 

క. తనయ గ జన్లునికా బలె దనివిచన౯ గాంగిలించి 4 తత్పరమతియై 

చ. 

కనువట్టుచున్న వాం డిది, ఘనపుణ్యులే లఅభింపఠేగాం దగు నదియో! ౨౬ 1732 

అనియిటు సెక్కు_చందముల 4 నాడుచు వారలు చూచుచుండ; నా 

వనజదళాయ లేతణుండు 1 (శ్రాహణవర్యుండు! దారు మున్ను వి 

ద్యును (గృ హియింపంగా గురుగ్భశహంబున వాసము చేయు వేళ. బే 

స్న లలితేంపుంగార్యములం $ జెవ్చుకొనంగం దొడంగి రివ్విధిన్ . ౨౬౪ 17383 

ఒక్క_నికర మింకొక్క_రు, చక్కంగాం బట్టుకొనుచు స్ట స్వాంతములు దమిం 

జిక్కంగం జెన్చుళొన౯ా హరి, యిక్కరణిం బత్కె. నోద్వి! చేంద్రా! యచటన్. ౨౭ 

. గురునకు నర్షదథీణను $ గోర్కినొసంగి సమ_స్హభర్మని 

ద్వరుండవుగాన నీవు గురుకవర్వునియానతి నొంది కాశికా 

పురమున శేగి విశ్షపతి 5 భూరికృపానిధిం గాంచి జాహ్నవీ 

వరత టినీనిమజ్ఞన నివారితవూర్వభ వాఘరాశివై ౨౭4 17835 

చను బెంచి సమావ _ర్హృన మనుకర్మము నాచరించి 1 యర ర గుణాఢ్య౯ా 

వనితా వివావావిధిం బే, ఫొనినాయవె తుల్యయగునె $ గుణముల నీకున్. ౨౮ 

. అనియిటు లప్ర మేయుండు గృశవాస్థుల కుంజెడునట్టిచిహ్నా ముల్" 

శోగని సుఖ నందు చిన్నా మును] గోనక ల్ కులస్య సంశయం 

బునుగని పృశ్న వేని తగంళపోలిక నింకను బ బృళ్నే చేని 

ట్లని; ధరణీసుశేం ద్ర! నిగ్శగమాగమవిద్వర! సు సంళ్నమా! ౨౮౨. 1787 

ప్రాయికంబుగ భ్ 'సత్చరమచి త్త త్రము గృహాధర్మ ంబులందును $ ద గిలియున్న ల 

.గామా_ర్జికిం జిక్క.్కయె యుండు; విద్వాంనుండవు గాన ధనమందులదవులు ప్రీ పిలి 

ఖీ, 
నీకు లేదనుచును 1 నే నెలటుంగుదుంజుమిో; జనులు కొందటు శామ$నమితి చేత 

స్వాంతముల్ వీడింవం + బడకయుండంగ నీళ ప్షరునిమవో మాయ నేతను రచింప 

లే, బడువిషయవాసనలకు లోశబడక వాని, సంత్యజించియు సత్కర్మ $జాలములను 
iw 

re Td 

ఖః వ్యాఖ్యానాభిప్తాయమున కీవద్యమని యె అుంగవలయు. 
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లోకసం గ హమునకుగా $ 'నేకరణి నొనరుతునో నేను వారు నొ;న ర్రురళ్లు, 

చ. ధరణిసురో 'త్తమా! మనము 1 తద్దురుసన్నిధి నుంటిమేక దా! 

నిరుషమమైన యాయునికి 4 నీవు స్మరింతువె! యానివాసవి 

స్ఫురణమునుండియేకద ద్వి!జుం డెలులగం దగినట్టిదెన యీ 

శషరపరమార్థనుం 'జెలిసి 1 సంసృతిపారమునం దెడుం జామి! 3౧ 1789 

1న్సీ సంసారమున నిందు $ జనన మెం దగునొ యాతండె వితయగును బ్ర 4థమగురు వన 

నతండొప్పుు ద్విజుడగు $4 నట్టివూరుషునకు నుపనయనాదిక $ మొప్పంజేనీ 

వేదమునేర్చిన 4 విమలచిత్తుం డుపాథ్యాయుండగును దితీీయగురు; వాది 

గురువ్రునకంచు నెోక్కరణి నారయం బూజ్యుం డతండగు నఖలా శ్ర గమాధిగతుల 

తే. కమలవిజ్ఞానదుండగు $ నతం డెవండొ" 
యతండు నావలెనే గురువగునుజామ్ము 

గురు వతంయపూజ్యతముండు వేఠర్కొనినయట్ట 

ఫూర్వగురువులకం కొను $ భూసురేంద్ర, వ, 1740 

క. కుల మా శ్రమనులు గలవారలలో నెవాషరు గురునోరఖ్యాతుండ నై 

- వెలగొడు నాయుపదేశంబులం గొని న న్నాశ్రాయిచి $ వూనికమోణన్ . 3౨౪ 

క. భూరిభ వార్హవమును చేసారక సుఖముగం ధరింపణీజాలుదురో య 
_ వ్వారలె సుబుద్ధిమంతులు, థారణి నిర్జర వరేణ్య! తథ్యము సుమి అక్ 33 1742. 

బద, క్రతువుల మంచివంశమున $ గాథశమంబున సత్తపస్పునక్ 

మతిం బరితుష్టినొంద నను+1మానము "లే దిట సర్వభూతసం 

తతులకు నాత్మ నే నగుటం4 దత్త సము చెల్పుగురూ_తృముకొ సతం 

బతులితభ _క్టి నేవలం ద్ర కహర్దునింజేనీనం దుక్టినొందుదున్. 3౪౮ 1748 

చ. అవనిసురో త్లమా! గురువుశనంతికమం దొగి సీవు నేను న్నీ 
a వరులణూడి యుండ గురుకదారయు నొక్కదినంబునందు దొ 

రువ్రులను గొంచు రామనలం $ ్రూరతంబంపిన యాయుదంత "మొ 

క్క_వరుస సంస్క రింతువె? యీ కాలముగా నపుడుండెగా కడున్. 3౫ 1744 

ఉ. ఏనునునీవ్రును౯ా గలిసి $ యొవ్విధి నేం జొర రానియట్టు గౌం 

గానంగ వచ్చుచున్న యుకశకాననముకొ గురుపత్ని యాసతిం 

బూనికవిాజుం జొచ్చితిమి $ భూతభయంకరవాతనం ముతక 
వానయు వచ్చె వారిదనినాదము లొ వెను న్యికంబ్యు!. 3౬. 1/40 

న... 

1 “నవై నక్కర్యణాం సామా ద్ది కాలే రివా సంభవ అద్య్యోంగ! యతశ్రాశ్ర్రమిణాం యథా 
వాం జ్ఞానదోగురుః.” 59. ఆని మూలము, దీని వ్యాఖ్యానము. నన సరించి లాడి తేనీయంచందడీనది, 

లె “నాహ మిజ్యా పృజాతిభ్యాం తవసోవ శమీనచ, కుషేకియం న ర్వభూతా తా గురుశుక్యూషయా 

యథా” 3౪ అని మూలను, [ 



తాం.) దశమస్క ౦0ధము. రితి 

చ. 

లూ 

ఖరకరుం డ _సభూమిధరళ కాంతుని చెంతకుంబోయి యేటికో 

యరిగ న దేస్టలంబునకా $ యంధతమస్సులు పర్విదిక్కు_లక- 

ద్వరపడి ముంచివై చె నట 4 ఛారణిభాగము నీటమున్దుటం 

దర మెటుగాకయుండె నిదిశీత గిది యె_త్తిది యం చెలుంగంగన్. 3౭ 1746 

. జలహూరంబున వాతచ క్ర నిహతి౯ $ జాలంగ నంగ వృజం 

బులు వీడంగను చుండ నిఘ్వురము దిఫకక్పూగంబు గు స్టంపలే 

క లలి౯ చానీ గృహీతహాస్తులముగాం 1 గన్నట్టుచు౯ దారున్రల్ 
గలయం జేరిచి మూపుకట్టుకొని సం (శ్రాంతత్వరా_్రి రికా వనిన్. 3౩౮ 1747 

. దాని మోచికొనుచు శ వానకు దడియుచుు దిరిగినారము గద, తెలిసీ మనము 

వనికి చేగియుంట 1 మనగురువై న సాందీవనియు మనంబు 4 తావమొంద 3౮౪ 

భాస్క_రుం డుదయాద్రి,1మైకి రాలా శిష్యుల మయితగిన మనలను గనంగ 
నాచార్వుండె"ట దిశగరతరములనెల్ల నరయుచు వచ్చి యశత్యాతురులము . ' 

గానుండుటం జూడణగా లేచె; యక్క_టా! మత్సుతులార! యాశత్మయను నద్ది 
పా,ణుల కెల్ల నాీరయం గడు బి, యమగు దానినే చాటింపరేదలయు కిట్లు డ్ 

. మారు నాయంటె తాత్పర్యకసార మునిచి, శ్రమపడితి రిట్టు లీమదరర్థంబుం గోరి; 
సాధుభావము వెలయంగ 1 సర్వవిధుల, గురువునకు నాత న తృనర్పింపం $ సోరుకుతగు. 

అదియొక్క_ంజె సచ్చిష్యులు, ముదమున నాచఛార్వ్యునకును శ బూని యొనరువం 

గం దగిన ప వ్రత్యుప కారము, మది మోవలనం బ బ్రైమోదోీమగ్నం బరె్యిన్.. ౪౧ 

లే ఓద్విజశ్రేస్ట స్థులార! యీశయుర్వి మామ నోరథము లెల్ల సత్యంబు; గా రయమునం 

క 

రమలయశంబులం 

చ, 

జక్క. ఫలియించులగాక!; నాశసన్ని ఛాన,మందు చేర్చిన శ్ర శతు లెల్ల  నిందునందు, 
తమళ క్రి వీడకయె సా, ర్ధము లై తనరారుంగాక $ ధన్వ్యులనై మా 

గ్రాలుండు ఏ మదీయాశీస్సులను గశడుం బెంపొడవన్, ౮౨ 

అని వచియించెంగాణె గురు 1 వాదృతిమో అంగ నిట్టి వెన్ని యో. 

మనము మవోత్తుందై న గురుశమందిరమందు వసించియుండంగా 

నొనరిచినట్టి వోమిళసురో త్తమ! యొక్క_వుడేం దలంతువా! . 

ఫఘనకృప 'జేభికో _త్తముండు స్ట  కాంచిననే నరుం డొప్పుం బూర్జుండై. లోక 1753 

మ. మురదై దై త్యాంతకుః డిట్లు వల్క. విని యాగభ్గూమిాసురుం. డిట్లనుకా 

', సురవూజ్యా! త్రీజగద్దురూ! గురుగ్భహవాతో ణక నివాసంబు నిం 

బరము౯ సత్యమనోరథుం గలిసి యొవ్చం. జేసియున్న ట్టి మా 
కరయళ౯ొ లభ్యముగాని దుండునొకొ స ర్వాఖీష్టముల్. చేకురన్, 6౪ 1754 

తే, జేదమయనుయి పురుషార్థశవితతి కాల,వాలవుయి యొవ్వుదెహ మెగవ్యానికమరు 

నట్టి నీవేన్న గుగుకులమందు నుంట్క తత్త మద్ది విడంబనాశర్థం చె సుమ్లు. 'ర్మో 
' 1 ౯ ॥ 

' ద ' ఖీ శి భ 

Pad 



నిక శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

ఎనుబదియొకండవయ థభ్యాయ ము. 

4వ) శ్రీకృష్ణుడు కుచేలునీ యడుకులు భకీంచుట. థజా- 

చ. అని శుక్ర 'యోగివర్యుం డిటు 1 లర్జునుపా త్రునకుం గుచేలువ 

_ర్హృనమును దెల్చి ఫష్ట్రచరతంబును శెప్పలోబూని పల్కె_; నా 

వనజదళాతు? డెప్పగిది ఫ్ ్రావాణవర్యునితోడం బూర్వగా 

థను వచియించుచుక్ స్మి తమ 4 తాండవ మాడం నొప్పుమోముతోన్. ౧ 

తే. సకలభూత మనో భిజ్ఞాం 5 డకలుహపాత్త 

ఎ రతుకుండునగుం గిన $ బాష ే ంద్రుం 

గాంచి యిట్లను; జే మ. నర .టటముగాంగ 

సీక్షణంబులం గాడణ్యోమేచి పర్వ. ౧ 1757 

మ్, భరణిసుశేంద్ర! నాకొటజకుం 4 దావకేగేపహామునుండి తెచ్చితే 

™ పరమకృషాలిరేకత ను1పాయన మేదయిన౯ా వచింపు భ 

 _క్రిరతిని గాంచుమానవులు $ కేవల మాయణువంతేయైన ని 

. రృరమగు వ్రేమయు క్రీ నది 5 భవ్యము భూరితరం బె 'నాకగున్. 2y 1758 

క: కానుకయడి భూరితరం, 'బైనను సద్భృ_క్టిలేని $ యవ్వాగ్షరిదయే 

ము 'నసత్ఫేస్తీ ఫ్పిం. 'జేయం,గా ' నదిచాలదని యెన్న రగా దగుంజామో!. ‘3 1760 

. ఆకయిన బుప్పమైనం, గాక ఫలంబైన వారిశకణ మేయెనకా 

నా శద్ది ప్రీ యోప్తాయను మై కస్పడు శుద్ధచిత్తులడై భక్తి నిడన్. ౮ 1760 

శ 

ఆ 

నా ల 

క దానినె యుపయోగింతును, మానసమున దృ_్తి ప్పిగనుచు 4 నున్నించుచు నం 

చానలినాత్సుం డడుగ౯, భూనిర్భరవర్వు: డాత్మం క బూనీన లజ్జన్. రళ 1701 

25, తలవాంచి. శ్రీళునకు నడు,కులం శేరెడుమాత్ర వయం గోరండయ్యెకా, 
జలజూముం జెల్ల ల్ల భూతం,బుల యంతఃకరణసాతీశభూతుం డగుటన్. ౫4 1702. 

చ. అత డరుదెంచినందులకు $ నౌతగుకారణ మాత తృనెన్ని వే 
గ అెలినికొంచు నివ్విధము$గా౧ దలపోయంగం సోచ్చె నీద్విజుం 

డు తొలిభవంబునక్ సీరి గోడుకొ మదింగోరి భ జింపండయ్యెంగా 
వతి నెద డైవమేయనుచు $ భావనచేనె నెడుపత్న్ 6 బంపంగన్, ౬ 1768 

ము. చను దెంచెం బయ మామెకుం చొనరుపకా 1 స్వాంతంబునం గోరిన 

గనంానైన నమ _ర్తస్టదుర్ల భములై 1 కస్పట్టు సత్సంపదల్ 

క్షే “అణ్వ ఫ్యుపాకృళం భః పేక్లూ భూళ్యేవమేభవేత్! అని మూలము, 2 “బృథుకవ్ర వ్రనృ 
లిం రాజన్న స్రైయళ్ళ 2 దవాక్యఖః” & అని మూలము. అధ్ధాంజరాకుర్రన్భతిక ఆ అని యాదభః, 



౮ాది.] దళ మస్క ౦0ధ ము; లతిక 

తనివొందంగ నొసంగి యీాద్విజవరు౯ (3 ధన్యాత్యుం గావింతు నం 
చని యూరితిం దలంచి కృష్ణుండు గ తా?హాం కారు సద్భ కు కునిన్, ౭ 1764 

క, పరికించి జీర్ణ వ స్ర్రాం;తరమున నొక చేోటం బృథుకకతండులముల నే 
వరుసనా కట్టినమూటను, గరసరసీరుహామునం గొని 4 కడు ముద, "'మొదవన్, 

క, ఇదియేమి యనుచుం దానే, వదిలముగా సంగ్ర హాంచె 4 బంకజనయనుం 
డిది నాకు గాన్క_6 దెచ్చిన యదిగాడే మి తష మ! యని? యడుగుచు మజియున్ , 

క, స్వాంతంబున కిది యొంతయు, సంతసముం ౫ గూర్చజా లె; $ జగదంగుండనై 
యెంతయు. చగ్రాలెడు నా కివి, సంతృ ప్పిం 'చేయుంజుమ్ము $ వ్లాదివిచేం ద్రా! డా 

చ. అని వచియించుచుకా ముడియశయందును గబ్రనవానిలోన ము 
ప్రి నిముడునంతమా త్రేమును $ చేకొని వేగ భుజించి యింకనుం 
దీనం దమి ముష్టి చైహొనల $ దీవరముప్పంగ నిందిరాంబ ఖె 
పే నియతి సర్వలోకపతి] చేయి. గరద్వయి సంగ్రహించుచున్. | ౧౦ " 17683 

(ఇహవరములయందు $ నింతమాత్రముననే మర్కటామవిలాసోమందితమ్తు 
లగు సర్వసంపద $ లొగిం జాలు ననుభవింపంగ నింక నీముష్టిని గొని తినిన 
నన్ను నీతని యధీ$నగం చేయం దగియుండు ననునాళయముతోయననియె నిట్లు) 
విళ్వరూపా! ముని!నిభున కీవిడికెడు నడుకులు గొన్నంత 3 నందునిందు . 

“లే, నొక్కరూపున నీస్వాంత $ మురుముదంబు 
 గాంచునట్లుగ సంవదల్ + మించ ననుఖ 

వింపం జాలును మణీయు భుజింవనేల 

యనుచు వారిం చె శ్రీకృష్ణ శ డలరె మిగుల. ౧౧ 1769 

చ. వీతిసురుం. డానిళ౯ా గడసె $ ్రీ (్రీహరిమందిరమం దె యుండి శ్రీ 
వతిసహవపవం_క్రిగాం గుడిచి 1 భవర్టిరసాయనముల్ స సుఖయుగా 
జతనముమిా అం ద్రావి సురస _తృమువ_తృ్సనమందు నున్నయ ' : 
బై తలంచుచుళా బీయంబుం దగ $ నెంతయు దళ్ మరియాదం దన్పంగన్. ౧౨ 

చ, కెలకెలవాజలా న నహిమ౫దిధితి ప్రాగ్రిరిదోయ విస్త్రంయక౯ా శద 
జలరువానేత్రు, 'డాదృతిని $ సరగ్టిపగ ద దురుభావనుండు గాం “య 
జెలంగట నిస విమతిఠ జెందక దుర్గ భసంపదల్ సురా - ఉర 
వళికి నొసంగళానియవి $ వారక యిచ్చియు సం స్తుతించుచున్. ౧౨౫౫ ఇర 

చ, తనపెనుకం శ్రీ యంబలర6 4 దాం జను బెంచి నమస్కరించి యిం: ARSE టా 

క నిలుతు నరహం బంవంణగ స్వ$కంబగు "గీోహముం 'జేరంబోయె? శ్ర mae: ర 

* “కావలి ర్థష్భహేహార్తం కత్సరా పరమేస్థిన” న్. Dra / 
యీాజబీద్యమునంగలదు,. 

గో 

శీ 

ష్ 

"ee ప్రా 

—_ 



శ్రీ రిక శ్రీ తొండ వకృష్ణభాగ వతము [౪ 

శునివలన౯ా ధనం జెడియు + బొప్పడకున్న ను దీనుభంగి యా 

' చనం దనయంత నిగ్గుపడి 5 సాంతము దూలంగం గోరం డింతయున్. ౧౩౪ 

ఉ. ఐన మవోత్తుందై వెలయుశనాభగవంతుని గాంచంగల్లతికా 

శ్రీ శ్రీనిధిదర్శనంచె ఫ లేసిద్ధుల నిచ్చెడు నన్న భావమే 

మానసళ ర ర్శదం బగుట 1 త్ష్రైసురుం డింటికిచోయెం. దృస్తుడై 

తా నిటులేంచె నెమదిని $  "ధన్యుండ చేయు తెజంగులం గనన్. ౧౪ [773 

సీ బ బ్రహణ్యదేవుండా $ పద్దాతునకుం గల బబ బ్రహణ్యతయుః గనథబడయ నౌర! 

యదియెట్టులన, నిది $ నలేవరించిన యెదగరకృష్ణుండు నను మిగుల దర్శిద్దు, 

విగియార గాయగిట 4 వెలయించెం గద బళి; నిస్గతముండను స నీచుండ నగు 

నే నన నెక్కడ! $ నిందిరారమణుండౌ శ్రీకృష్ణుం డెక్కడ? 1 తుతిసురాన్వ 

తే. యమున జన్మించితి నని నన్నాదరమున = 
జిక్క_ంగ గటం 'జేర్చెంగగా 1 చెవ్చవలెనె 

"హారిసమాద లి యింతేని; $ యంగనామ 

తల్లి శీ దేవి యుండెడుతల్పమందు. ౧౬ 1774 

చ, నను దనసోదరుంబ లె నశనంతముదంబున. గూరుచుండం జే 

సెనుగద 1 మార్షభేదమునం $ జిక్కితి నంచెద నెంచి శ్రీ నితం. 
విని మృదుహ స్త స్తపద్య మున $ వేడుకం జామరమూని వచ, నా 
వనరువానేశ్రు,. జెల్లి సురీవల ల్లభ వంద్యుండు భూసురేశుండున్. ౧౭ 1775 

ఉ. దె కై వముభంగ. న౯ా దలంచి + తత్పరత౯ దన కేలుదోయి చేం 

౧. వావనళాస్త స్త్రపద్ధతిని $ చాదములక్ బిసుకం దొడంగని 

జ్ర వివిధోపేచోరముల $ నెంతయుం దన్న్చెను; స్వర్ణమోతుల 

శ్రీవసుథా రసాతల విశబృంభిత సంపద లెల్ల సీద్ధులున్. ౧౮౪ 1776 

క్ర, జఒనంగవార్చంగ మూలం బ్యా, వనజూయుని పాదపద ద $భ జనం బాకండే 

మనమున నెంచినం జాలున్కు గనరాదు మటణ్ొక్క... తో వ + కడు ఫలదంబున్ 

చ. హరి కరుణామవాంబునిధియాట దరిద్రుడు గాననీమహీ 
సురుండు ధనంబు నే వడయు$చో మదయ క్రి జెలంగి నన్ను సం 

స్మ రణము చేయ మానునని 1 స్వాంతమునందుం దలంచి వి త్తముం 

బరీమితిమిం చున ట్రిడడు $4 భ బ్రమె యా నిడి యంచు నెంచుచున్, ౨౦ 1778 

చ, మనమున సంతసంబు బహుమానము బెన్లొనుచుండ నింఓ8దొ 

వున కరిగాక గుచేలుం డటకమున్ను గనంబడినట్టు వర్ణ కా 
లను గనండయ్యె; నందుం గమశల్క పీ ప్రీయచంద్ర 'వుుతాళనుల్' వెళ 

గనదురు కాంతిం దేజరిలు 1 కద్రు,విమానము “రావరింసగన్, 6 ౨౦౪. 1779 
ష్ 



రగ] దశీమస్కం౦ంధథము, రతి? 

*క, కలకల మనియెడు రుతములు, పులుంగులు చేయంగం జస్లు $ పాదలంగం జి త్రం 

బులుగాం దోంచెడు నుపవనృముల నుద్యానముల నెంత; పొలుచుచునుండెన్. 

ప్ నీ, ఆవనంబులయందు $ నతిమనోహరముగ వికసించియున్నట్టి 4 బిసకుసుముము 
లుత్సల కుముదంబు $ లొ ప్పుకహ్లారము లివ్వి లోనుగంగల్లు $ నెల్లజలకు . 

సుమములు నిండార 9 వో భిల్లు సరసుల నిర రోలోదకములు $ నెం జెలంగ 

నాశ్ర్ మం బయ్యది $ వోరితరంబుగC జూపట్టుచుంజెను; $ సోయగమున 

తే నలరు పురుషులు భీతమృ$గాములైన , 
నాతిమిన్నలు సదర్భూహ1ణముల నొప్పి 
యందు 'జెలణగుచునుండి రశయద్భుతముల 

'నెల్లం గాంచి కుచేలుం డి$ చేిమియొక్కొ-. ౨౨||. 1781 

ఉ. ఎవ్వనియా శ్ర శృమస్థల మొ! $ యెట్టివిథంబున నానివాసమౌ 

నవ్వన మిట్టుమాటినదొ! $ యంచు ననేకవిధంబులకా మనం us 

. బెవ్విధిం ద _త్త ముం గనక 1 యెన్ని యొ సందియముల్ వాసంగ న 

ట్రవ్వనభాగ్యముం గనుచు ? నారయుచుండంగ నంతలోవలన్. ౨౩. _ 1782 

6. దేవత లట్లుగా మిగులం 1 'చేజమునం దగియున్న ఫూరుషుల్. .. 

'భావజుశాణినిం 'చెగడుశభామిను లల్లన గత వాద్యసం 

రావము లజ పర్వంగను $ రమ్యుగతుల్" దగ బొయి యవి చి . 

'త్రావసథో త్త శ్రమంబునకు $ నల్లన దోడ్య్మొ-నిపోయి రమ్హనిన్, ౨5 708 

ఉ. ఆమునిసత్క_ళ త్ర తము మీవోమతి యాత త్ర విభుండు వచ్చెనం 

చామపిళామనుల్' తెలుప 1 హర్ష ముపాంగంగ స సం శ్ర మంబుతోం 

చామరసాలయంబు విడి $ తాం జనుచెంచు రమాంబితూ యనం 

గా మహనీయమండిరముం $ గృన్నన వెల్వడివచ్చె భ_క్తితోన్. ౨౫ 1784 

చ, పతిని యాసతీమణి యాభంగురమా ప్రణయంబుపొంగ దృ, 

గ్లీ పతేయమునుండి మోదజలోబిందువు శేరతయు! జిప్పీలంగ నా 

దృతిం గనులక్టై మోడ్చి యితలజేగద నంద్యుం డటన్న నిశ్చయం. 
బుతగ నమస్కరించి మతిం 4 బొందుగ; గౌయిటం  జేర్చికొం చాగిన్, ౨౬. 1785 

క, ఆనందించుచు నుండెను; భూనిర్ణరమాళి "హేమభూమణ రాజిం ' 

జానగు కంఠము లొ ప్పెడు చానలు నలుదెస సలనిల్చి$ సం సంసేవింపన్. ౨౬|| 1786 

మ. సురనారీనుణి వోలె నెంతయును సంశో 'భిల్లు నాలే ల్రేశ్వరిం en 

బరమామోదము నొందియుండుటను దాం బల్తాజు వీథీంచి య. 

చ్చెరున్రుం గాంచెను; వాసుదేవసఖుం డాశచి త్ర బు లో నెంచి ని 

శః “విచ్చితో తోవ వనోచ్యాైః కూలద్విజకలాకు లై. 9” అని మూలము, 



కీ శ్రీ కాందవకృష్ణభాగవతేము ఆ, 
. రృరమౌ ప్రీతిని బూని యాసతియుం బార్శ ప్షంబందుం గన్బట్టంగన్ . ౨౭41787 

సీ. మణిమయ_స్తంభాళశమండితంబయి. 'బేవవతిసౌధమట్లుగ $ భాసిలు నిజ 
మందిరంబును వేరా; | నందున్న ర్ట య్యలు చిక్క_నిపాలవై. $ జెలంగునురుగు 

చందంబుగా సీత బ్బాయలం దగియుండ్కా హా _స్థీదంతంబులేనమరుపంబడి 

బంగరువూంతల $ బరంగుచున్నట్టివా పరికరములతోడ $ నిరుపమాన 

తే. ములగ పర్యుంకములు నందు 1 'వెలయుచుండెా 

జారుచామరగణము వ్యగీజనములు నట 

"హామదండాన్నితములయి $$ యెసంగుచుండె 

నాసనంబులు హాము మీయంబులగుచు. ౨౯ 1788 

ఉ. తూలముమున్ను గాం గల మృదు ప్రి వీయవ స్తువ్రుల౯ా రచింవంగాం 
గ్రాలుచుం గోమలంబులయి 1 కన్నడుళ య్యల నొప్పుచుండౌ ము 

త్యాలుగలట్టి దండలు నితాంతము చ లంగ మేలుకట్లు భా 
జాలము పర్వ నుండెం గనం జాల విచిత్ర, ము గబ్టునట్టుగన్, 30 1789 

క. గురుమరకతయుత నిర్మల, తరభూరిస్ఫటిక కుడ్యకతతీయందు మనో 
హరమణిదీవము .లొవ వల, సురనారీమణిసమాన $4 సుండరు లలరన్. 3౧ 1790 

చ. కనయిడుచున్న సౌధమును $ గ్రాలగం గాంచుచు హేతు'వేదియుం 
గనంబడ కట్లు సంపదలు $ కల్చుట యెట్లని యద్బుతంబు నె 
మృనమునం వేప సుంతయును § మాన్పడశే యిటు లెం చ జక్కంగా 

ననువమస ంవదోఘ మిటు 1 లబ్బుట య యెట్లె!? తనంత నొక్కటన్. 3౨ 1791 
ఉ. ఇంతని'చెప్పంగా నను మీ దివ్విధింగాని దరిద్రృదోష మ 
._తృంతముం గృమ్మ నేజనన$మందును భాగ్టోము లేకయున్న నా 
_'కింతటి సంవదోన్న తీ యిచేర్చడం. జూడ మవోవిభూతి శ్రీ 

కాంతుని నాయదూద్యవాునిగగాంచుటయొక్క_జ హనువై వై తగున్.3 ౩ 1792 
ఉ. శీ శ్రివతిదర్శనం చె 'యిది $ చేకురం గారణ మంచుంజెవ్చంగా 

నోప్పను గాని. వెజొకటి $ యుండదు నిక్కము; వద దృలోచనుం 
 డాపరివూర్థ భోగుడు దోయానిధి కృష్ణుడు సర్యయాదవ 
తపతి నాసఖుండు సురన _త్తీమవూజితపాదవద్దుడా. 55౪ 1798 

చ, కనుక మెహీం ద ద్రభోగము ని కామము తుచ్చముగా, దలంచుంజు 
మనితర సాన  నందుచునుండుట నట్లుగానం ద 
న్ననుపమభ' కి క్రీం గొల్పు సుజునాళికి సుంతయుం దెల్పకుండ ని 
చ్చును నిరుల౯ా .వమవోల్పములం 1 జూచును వానీని స్వీయదృష్టి చేన్ న్, 3౪ 1794 

న! అంతటి యల్పభాగముల 1 నిచ్చుట యొట్లని లజ్జనొంది యా. 



౮౧.] దశమస్క ౦ధ ము, ర్తి9 

వంతయుం. దెల్చ్పకుండంగ దగీయాముతిం గర్గ కులెల్ల నిద్ర న 

త్యంతము నొందియుండుతటణి 1 నాయతవృష్టీని వారి న ముల్ ' 

వింతగ జల్ల ం చేయుజల1భృత్తువ లెక జలజాయతాతుంక్. 3౪ 1795 

చ. ఎదుట రవంతయేం చెలువశే సీరు లిచ్చుచుం బ్రా, బోచు భ కుల 
యదుకులనాయకుండు తనయా శి శ్రితులిచ్చెడు స గాన. సుంతమె 

నం దలచు గొెవ వ్పృంగాలోం గరూణం దనయిచ్చున డెంతగొవ్పడై 

నం దలంచుం గొ గొద్దిదేయనుచు 9 నైజమెకా యిది సర్వసాతఃకిన్. 3' 17906 

నీ, కానుకగాం బృథుశకంబులు పిడికెడు గైకొని నేబోవతగా మవాత్తుం 
డాబేవకీపుత్రుం 1? డతిశయ ప్రీతిమైం జక్క గ్ర గహించెంగా 1 సాధుభూష 
ణములు వచుచుచు; $ నాకింక? బ్ర, తిజన్మ మున్ నవవోనుభావుని పదాంబు 

జములందుం వీ బ్రీ తియసౌవాదమును "పతాశంసనంబును మెత్తి సతత దాస్య 

తే, మమ్మవాత్తుని స కులీదై.న సంగృతియును గట్టును గాక య$ధికతరమగు 
ధన 5 ముదేటేకి నదృఢ భ+ క్కునకు నాకు సంపదల జి త్ర రూవతగజూలువాని. 3౬ 

క. అనుపమ రాజ్యవిభూతుల, వనరుహనేశ్రు, (©) కొసంగ $ వాంఛింవం డే 

లన ధనవంతులకుం గల, ధనమదమును గ గాంచి దాని 4 దప్పించుటనై. ౨5౬”. 

క నే నవివేకుడ నౌటను, మానసమున నెంచి కడుం జీమత్కృతియలరం 
గా నిట్టి సంవదలనే, తా నిచ్చెను గాన నేనె ధన్యుండ నరయన్.3 ౬౪ 1799 

క, కావునం దద్భ _కియె నా భావంబున దృఢముగా $ బాదుకొచనెడుః గా 

కేవిధమునం జలియింపక, శ్రీ విభుని కృపావిశేషశసిద్ధి నటంచున్. ౩౭ 1800 

మ. అని చింతించుచు బుద్ధిశ_క్టిదగు నోట్లారీతి సిదాంత మొ 
ప్ప నితాంతంబు జనార్జనావహగయ పరో ద్రవం ఘ్రీవద్మద్టయం 

బున జెల్యా రెడు భ_క్తిమై విషయముల్ + పోనాడు నేర్పొప్ప మె 

లన ద్యాగం బొగించేయుచుకా గడ పెం గాలం బంగనాయు క్షు క్తుడై. 3౮1801 

*ర్రే త్యాగవద్ధతి నేర్చి సుకఖాళి ననుభ 
వించుచుండెను; రాజేం ద్ర ! 1 విబుధవతియు 

యజ్ఞ నాథుడు నగు వాక $ కరయం బుట్టు nl 

కయును దైవంబు ద్రాహాణగణమెసు ము. 3౮6. 1802 

క్ర ఆవి ప్రవరులకంచు౯, భావింహగ డైవ మొండంపద్తాయన. సె 

క్లువేళం గలుగకుండును,, శ్రీవిభుం డన్యులకుం దా “సజితుండే యయ్యిన్ . 3౯ 

క, తననేవకులగు భ శుల, కనయమ్లు సరాజితుండె $ యయిలోంబడ్యు; న 

- వ్వనజాతని సన్మి త్రం బనఘుండునగు నాకుచేలుం $ డ ట్లాపురినిన్, 3౯౮ I 1804 

ఖః “త్రావ్షాణః (ప్రభవో దైవం నలేభ్యో విద్య'లేపరమ్” అని మూలము. 



540 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము {te 

క. పరమేశ్వరు దరి ంచియ, పారియావము సంతతంబు 1 ఛ్యానించియు స 

త్వరముగ సంస్త తిబంధన, విరతీం గని నిరుపముండగు $ విష్ణు ంనియందే: ౪౦' 1805 

కే, అఫిరతుండయి సద్దతిమైన యతన్సి ఛామమొంబెను; బబ బ్రహణ్యుదై వమైన 

వాసుదేవుని శ్రాషాణేవత్సలత్వ, మమలగతిం చెల్పు నీయుపా+ఖ్యానవరము. 

క, విను నతండు భక్తి గో శియలవడం దనకర్శ ము ననుసరించి $ తగుబంధనరా 

జిని జిక్క-క ముక్తుండగ, నని: శుకముని "తెలిపి మజీయు 1 నాదృతింబలికెన్. 

లావ. --- 

ఎనుబది రెండవ య థ్యాయ ము 

: అధీ కీ శ్రీశృష్ణాదులు కురు త్నేత్ర తమునకు సూర్య గృవాణనిమిక్త మరుగుట. ఏితా- 

య; చ్వారకయందుం గృష్టబలోభ దు దులు వేడ్క. వసీంస నొక్కనాం 

" డారవివింబముం దనదూనాకృ్ళతి శీతమయూఖుం డడ్డ మై 

థఛారణి నున్నమ _ర్హ సముదాయము చూడగ రొనియట్లుగాం 

చేర మహోపరాగ మది 1? చెల్లి లయంబునం గల్టునట్లుగన్. ౧ . 1808 

మ. మును _వెన్నండును దానియంత గ వహణంబుం జూడకున్నట్ట యా 

మనుజశే సెష్టులు జ్ఞానిమూలమునం హన న్మరార్టిద నాలించి యుం 

: డినవాలొటను బుణ్య మట్టితటిం బూ1న్కిం జాల నార్జింపంగా 

జని రత్యు _త్తమపుణ్య రాశియను వస్తా ర ప్రభా వాఢ్యమై ౧4 180 

,మునిజనసాంద్ర, మై 4 తనరు స్వమంతవంచక మనునాఖ్య చే $ జగతిం బరలి 

మతి కురుతే త్ర నాశమమునం బిల్వంబడు తీర్ధంబునక్కు మున్ను 1దిన్యచాప 

ధరులందు మేదేయా $ పరశురాముడు భూమితేలమున నొక్కండే 1 ఛభారణీశుః 

డుండక యుండగా 1 నుద్ధతిం జేయుచు నాస్థలంబునయందు $ నవనిసతుల ' 

*ల్రే గ్ర కృథారలచేతనేశ వ్ర హా దవరముల, చాను నిర్మ్మించె; నట్టిహశదంబులంటె 

నామహాత్తుండు కశ్తాలి నస $ నంటనట్టి, పరమవూరుషండ యును 1 బ బ్రైభువునయ్యు. .3 

క. జనులకు శిష్టాచారము, లను చెల్పంగంగోరి విద్భా$లం భాండితిం గాం. క్ష. 

చని పామరులట్లుగం బ్యాపనికరము లడంపంగోరి + భవ్యుమనీవన్. ౩4 161] 

లే, యాగ మొనరించె; నట్టిపుకణ్య ప్రద మగు, క్షేత్రమున కెబ్ల వారును జేరంబోయి: 

రామవోతీర్థయా త్ర తృ వుగణ్యానవామ్ము, కనుక సారతులందటు $ మనసు అలర, 

క. చనిర పై వృష్ణివర్యులు, ఘనమతి య, క్రూరుం 'డావజబుశక ప, ప్రఖ్యా వ 

గను యాద నవర్యుండు స్త సుని తేం డి యు నింకంగట్లు 

॥ 

1 గనూర్యోవరాన సృమవానాసీ తృల్పతయే యథా” అని మూ
లము. “కల్పతుయేయ 

నర్వ సా! అని చ్రీఫరీయను. దీనివివరణ మే యింద
ులలదు. 2 i న 



రత] దశమస్క_ ౦ధ ము. రజీ! 

ర్త ని, 

యాత్మ పాపొపలి 4 నవనయించుకొనంగ నాతేత్ర మున కేగి $ రట్టితరుణ. 

సాంబుండు ప్రద్యుమ్నశసారణుల్ శుకసుచంద్రగదులు నొకటిగం $:దరలి వేగ 

మం దనిరుద్ధుంయు స) నఖలయూభేశుండా కృతవర' యును నిల్సి $ యెల్ల బ్ల విధుల 
నగరంబు రహీంప 1 దగియుండి; రాయా త్ర, కరిగినవారలు 1 సురవిమాన 

లే, ములను బోలురథంబులు 1 వెలయ నలల 

వడునునం బాబు హయములు $ వజల నంబు 

దము లనందగి ఘుంకృతు $ లమర నొప్పు 

గజము లొవ్చంగం బోయి రుశత్కంఠపాలయ. ౬౪ 1814 

మనుజులు విద్యాధరులనంగను గాంతించొల్పువారు 4 కదలి వెనుకరాం 

జని రంత వారు భాగ్యంబున నసములుగాన "పామభూషాన్వితులై. ౮ 

సురుచిరదాముంబుల నంబరముల ధరియించి కవచవర్యుంబులతో 

బరంగచు భాశ్యాన్వితులై, సుర లట్లుగ మార్లమందు $ శోభిల్లిరొగిన్. ౮౪ 

పరమపవి త్రతీర్ణముల $ బాగుగ స్నాన మొనర్చి శ్రద్ధయా 
దరమును బొంగుచి త్తములం $ దా రొగి నం దువవాసముండి భూ 

సురులకు వస్త్రమాల్యముల 1 శోభిలి బంగరుదండ 'లొప్పుసుం 
దరబపాు ధేనువర్యుముల శ దానము లిచ్చిరి భక్తి వైకొనన్. ౯౪ 1817 

. ఆరామ హదవరముల, వారలు మరల౯ మునింగి 4 వసుబేవసుతుం వ్ర 
డై రహి మించెడు హరియం, టేరితి౯ భక్షి గల్లి $ యెపు డుండం దగున్. (౧౦ 
అని మదియందుం గోరుచు మవోముతు బై తగువి వ ప్రవర్యులం 

గనుంగొని వీల్చి బారుతమకకాంచనవూగము. దానమిచ్చి; శ్రీ, 
వనజదళాముంజే తమకు $ భద్ర ము లీచ్చెడుదైన మంచు న్ . 

మినవరభ కులౌటను ద$మిళొ భోగవంతు: డనుజ్ఞ నీయణగన్,.౧౧ ౨ 4819 

భోజనములు 'చేనీ $ పూర్ణ కాములునయి, దట్టమైన నీడ్ 4 దనరపెలయు'.' 

భూరువాముల. క్రి, కిందం 1 బూంనికం గవార్చుండ్కి రంత వార 'లాముహంబు గన. 

అరుగు దెంచిన తమ$యనులగుమిత్రు, ల బంధువులగు “రాజుల. 'సృంజకీయులను .ను 
కౌళల్యుల, విదర్భ కాంభోజ "సు కురుల నానీనరనరపతులను [త్స 
మద్ర, "కేరళ కుంతమగధరాజుల మజి యాన _రృనృవతుల 1 నక్లు మటియు' 
నాత్ర, పక్షము వారోతగు వారి నితరసశ్ము వారి: సంబంధికజనవతులను .. 

. వందలకొలంది వచ్చిన బారి గనిరి ' లీ 

వమేలీయు నందొది నిర రృలమానసులన్ను ద 

కలను గాంచిరి తన నృవాగస్థలముసందు. ౧౪. 12 

భాం-గాగ-67 
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క్ర, 

క ' క్ల 1 

చ, 

తే, 

జా 

శ 

లీ శ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

“చిర కాలమున కచ్చట, బరస్ప్సర'ప్రే క&ణములం $ బర్వినతమి న 

బ్బురముగ వికసించిన ముఖ్యసరోరుహూంబులు వప్రశాళశసంవద నొసంన్. ౧౪౮౪ 

స్టతరేతరంబు వనితల, నతివలుం బూరుషంలం బూరు$పాళియు హెమ . 

న తమకమున నాన్హేష్కప్రతతులం గావించుకొనిరి $ బంధుత మిగులన్. ౧౫ 

కనుగవలందు హర్షయాుతిం 1 గ్రాలుపషయరికణ రాజి పొంగంగాం 

దనువులు హర్ష వేగమునం + దద్ధ్దయుం గంపమునొంద మాటరా 

క నిలిచి యుండ సంతసము 1+ కాంతుకుమించిన యట్టులొంది; రం 

నలు పరస్పరం బచటం $ గాంచుచు నెయ్యము చక్క నుబ్బంగన్. ౧౫౪4 1824 

స్మితయుతి నిర్మలత్వమును 4 జెందినయట్టి యపాంగవీతుణ. 

వ్ర తతి ఇలంగం గుంకుమప్రరేబంక మునం దగుథీరగేహముల్ 

జతనముమిోాజుం చాకునటు $ సంతస ముబ్బుట లోచన్నాశ్రుసం 

తతి వెడలంగ చబావానులం + దద్దయుం గౌయగిటంజేర్చికొం చొగిన్,. ౧౬ 1825 

చాల కాలంబునకుం గన్న $సంతసంను 

ఫలమునొందుచు నుండిరి $ చెలల్ యాద 

వులును మత్సాాది దేళనా1థులును వృద్ధు 

లకు నమస్కా-ర.కృత్భ్థంబులక నడవుచు.. ౧౬౪ 1826 

తే, పిన్న వారలు _య్రక్కంగం $ బ్రీతి నాళి 

పములొసంగుచుం గుళలమ్ముం 1 జక్క నడిగి 

యంద జుచ్చటం గూర్చుండి $ యచ్యుతకథ 

లనువదించుచు నుండిరి 4 హర్ష మలర. ౧౭ . 1897 

ఉ. కుంతియు నన్నదములను $ గోరికమై భగినీ వృజంబుం ద 
॥ 
| 

/ 

స్తీ 

చ, 
[ “నరు లన నాటబొమ్హలె యనం దగియుందురు గా బె! యట్టిను 

''తృంతతిం దండ్రు ల౯ సహజ$సాధ్వుల నవ్వనజాయుం గాంచి య 

త్యంతము సాధుభాషణము 1 లాడుటచే గతశోకయయ్యు; నా 
'వంతేయు మాని యి ట్లనియె 4 వత్పలతక౯ా మన సక్టై యుబ్బంగన్. ౧౮ 1828 

ఛాతృవర్యా! మనోశరథములు నాయవి ఫలియింప నట్టులే $ తలంచుదాన 

నదియేటి కందురో + యమలమానసులార! యాపద లెల్ల నన్న లముకొనిన 

యప్పుడుకూడ 'మూశరాత్త నావ్నార్తను దలయరై తిరిగద 1 ధరణియందు 

చై వము. చ్రతికూల 1 మేవానికయియుండు వానిని సుహృదులు! గాని జ్ఞాతి 

వితతిగాని (శ్రాత్మోసుత వీతృ ప్రముఖులు, గాని మనసునందు 4 నైనం దలయ 

రుగద; యనిన నతండుశవగం బాయునట్లుగం బలికె నంబ! వగలణబాయు మింక. 

కరములయట్టి దైనము నికకామము త్రివ్పంగ నాడుచుందోరీ 
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చ, 

ee 

మరయ కసూయం బూనందగ $ దాపర మెళ్వరుం డె మానవో 5 

తోరమును 7 వసంబయి తఫగ౯ా మెల6ంగంగ నొనర్చి న్వచ్చ్భంగన్. ౨౦౪ 1930 

. పనులను జేయించును గ్యానున మానవ్రు లస్వతం త్ర శభూతంబులం జే 
శినవారు గాన స్వెచ్భంగం బనిదేనిం చేయలే రీవశులౌట సతీ! ౨౧ 1831 

విను మింక మా పృవృంత్తి నిట 4 ఫీతికరుండగు కంసువంక ఖ్ 

తిని గని మేము దిక్కె_డలి స్ట దిక్కు...లకుకా వడిం బాటిపోయి యా . 

_ర్తిని గనుచుంటి మోసహజ! 4 దీనతవాయంగ నిప్పు డిప్పుడే 
మనముల సుంత సంతసము 1 మైకొనం చేరితి మాత, గహముల్, ౨౦ 1832 

. దైవము తోడ్చడ౯ మరల స్థానములందు వనీంచువార మం 

చీవిధి శె”రితండ్రి వగ లెల్లను బాయంగ, నూజుడించె నా 

భూవిభు లుగ గృనేనన్ఫవోవుంగవుం 'డావసు దెవముఖ్యులు౯ 

వేవిధులం దయుకా మిగుల 1 చీ, తని బూజలందన్నం దృష లై D9౨4 1838 

హరిదగుదర్శనంబు తమశకబ్బుటం బట్టగ రాని వ్రీతిచే 

బరవళు లైరి; భష్టుండును గ బ్రహావిదు త్తముగడన ద్రోణుడుకా 

గురువరు. డాంబి శీయుండను 7 నోమలులందు మనోజ్ఞ కీ ర్రిచేం. 

బర౮గెడు తత్పతీమణియు $ వారితనూజులుం చాండునందనుల్. 23y 1594 

. వారలభార్యలు స్ట వారితల్ల యు గృవవిదురసంజయులును 9 వీరుండై న 

యాకుంతిభో జుండు నవ్వి ర*టుండు నగ్న జిత్తును భీష్మ కగటీ తివరుండుంం -' 
బురుజి త్తు, దుుపదభూశవరళల్య కాశీళు లాధృష్టశేతుండు $ నళ్లు జనక 

దమఘోప, మద దృభూభవులు, గేకయ, విశాలాత్సు యుథానస్యు[లాసుశక్త ర 

. బాప్తాకాదులు శత్సుతుల్ శ పాండవా గ్ర 

నందనానుచరుల్ మహీగనాయకులును 

దత్సతుల్ శ్రీనికేతనోశద్దామ వాసు . 

దేవవిగృహమును గాంచి 4 భావ మలర. ౨౭ : 1885 

మనములు విస్తయమున నొవ్చిన నిర్భరహర్ష మొండి 4 'వెలనిరి భీప్తా 

దినిఖలవృద్ధులు' బలర్కామునిచే శీ శ్రీకృష్ణం చేత $ బూజితు లగుచున్. 2ey 

పరమామెదంబును గని హరిశకరుణాపాత్రులెన $ యావృష్టిసము 

త్కరముల నివ్విధిం బొగడిరి, వరభోజపలీ? సమ_స్త్రభంగులం దలయన్, ౨౮ 
మనుజులలోన మీజనియె 4 మంచిడియా సఫలంబునౌ, నదే 

లన నర యోగిసంతలికి 5 నైనం గనుంగొనళక్య మవ్విథం 
బునం దలపోయరాని హరిం $ బూరువస్తత్తము సర్వకాలముం _. 

గనుణగోను చున్న వారుగద! $ కావున మిరలె ధన్యు లిద్ధరన్. ౨జి. 1080 
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చ, మునినుతమైన యేమహి తుగభూరితమాయతేకీ_ర్రి దివ్వపా 

దనళినయుగ్య ము౯ గడుగ $ దాయం బ్రభవిఫ్లీన భ వ్యునీరము౯ొ 

ఘనతరవాబా య శు తియుం 1 గంజఫ్ వాండసమూహా మెల్ల బా 

వనతంజెలంగం చేయనా యశభంగురకాలము భూమి నేచలన్. sey 1989 

మ. తనమాహాత తము దగ్గవకాట మహీ యేకధన్యాం స్రీ, ఘీ పద్మ ంబు సో 

కీనం దచ్చ్తి కిని బొంచేనో మరల నాగకృష్ల్ణుండు విుఖంతే ని 

చ్చెనుగా దే యలదేవదేవుః గనుచు౯ 1 జేం దాంకుచుకాగూడ నే 
చనుచుకా బల్కు_చు6. గనూరుచుండుచుం దమి౯్ $ శ య్యాస్థలక౯ గనార్కు._చున్ , 

క. ఒనర భుజించుచుం. చెండ్లిండ్లను దగు కృృత్యంబులందు $ లలీం గూడుచు నిం 

కను బై హికసంబంధములను గాంచుచుం గూడియుందు దుగీలావణ్యనిధిన్. 530141 

ఇచ. హారి భవమార్హమందు. దగునట్టి భ వద్దృహమందు భూమితో 

_ బరువు. నడంపల బుట్ట భ గకవంతునిసంగము మూలకంబున౯ 

సురపురమందు మోక్షమునం $ జూడంగ మోకు ననిస్థ మొ ప్పెంగా 
యరయంగ దీనిమించిన శుశభాంతర మెయ్యది యుండు నిద్ధరన్. ౩౧ 1842 

ఈ. నందుడు నందునున్న నళికనస్ఫుటప త్రవిలోచనాఖ్యు నిం 

కం డగుయాద వెళ్వరులం $ గాంతులు పొంగలం జూడంగోరి ను 
స్యందన'రాజి గోపకులు 1 వార్ష ముతో జనుదేర వచ్చె; నా 
నందునిగాంచి యాదవజీనంబులు మోదరసంబు పొంగన్. 3౨ 1848 

కే, '్రాణములం గాంచి లేచు వి! గృవాములట్టు 

' అలరుచు౯ లేచి చిరకాలమాప నతని 

గనుట కాతురవడువారు $ గాన బిగ్తం 

గౌంగిటం చేర్చుకొని వోయిలతగనిరి మిగుల. 33 1844 

మ వసుదేవుండును బే మవిహ్షలతశచే $ స్వాంతంబు నించార నం 
దసమోాపంబున శ్ కౌగిట నితాంీతం బు కీలించి కం 

ససమారోవీత కష్టజాలములనుం $ జాలంగం 6 జింతించి యా 

త్రసుతద్వంద్వము. నెంచె గోకులమునం 1 చా నుంచుటకొ వంతచేన్, 3౩౪౮ 13840 

క, రాముండు కృష్ణుండు యశోదామానిని నందు గోవీతల్ల జుం గనుచుం 
ట్రే, మాతిరేకమున విధిగా మృస్తకములు తేదంమీ యృుగశీకమ్తులు నోంరస్, 3౪4 

చ, నతులొనరించి కౌగిట మానంబులు పొంగలోల క బారు దృ. 
గి ద్ష్వితయము సాశు శ్రుబిందుకయు)తి౯ బొలుపొందంగ మాట రిక య 

* “యేహెంగృ హీ సేం నిరయవర్హ్ణ నిస ర్తతాం వ అని మూలము, - ో నిరయనర్ల ని  త్రవృశ్తి 
wilh 

మళ్లే” అని వ్యాక 
I , 

శే, 
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వ్వీతమున నిల్చియుండిర్కి సు$వి_స్తృతభాగ్యము గల్లు నాయశో 
ద తనయయుగ్మ ము౯ గని ము+దంబున నంకమువపై కి జేర్చుచున్. 3౫ 1817 

చ. కరముల బిగ బట్టుకొని 4 కౌంగిటం జేర్చి విశోకయయ న 

క్క_రణనె నందుండు౯ సుతులం 4 గెయగిటంజేరిచి సంతసించౌ; న 

త్రరుణమునందు దేవకి ముశదంబున రోహిణియుకా యశోద గో 
పరమణుడేవిం గౌాంగిటను $ బాగుగం జేరిచికొంచు వింతగన్. 3 ౬౪ 1540 

ఉ. ఆతనుమధ్య మున్ను తమీయందు నెసంగంగం జూవియున్న సం 
ప్రీ తిని సంస్త్మరించుకొని $ పృమభ రామ్ కబంధబిందుక 

వ్రాతము కంఠనుల్ దగిలి $ వాక్కుల వెల్వడనీకయుండ నె . గ. 

ట్లో తగినట్లు పల్కిరి మహో త్తమచి త్త! వ్ర, జేశ్వరీ! సతీ! ౩౭ 1849 

మ. మును మోయిరురరు చాపియున్న చెలినిక శ బూబోయడి యెవ్వ ర్తుశై 

న నదెశ్లు మబువంగంజాలుం దను వెళదాశక్ జెలంగుక్ మనం 

బున నందాశ స్మరింవంగాం దగుంగదా! $ ఫూతాత్మ! యద్డాని కిం 

ద్రుని యైశ్వర్యము మాటొసంగినను దోడ్లో నాబుణం బాటునే? 3౮ 1880 

. ఈకుమారకు లిర్వు + రెన్వరు తలిదండ్రు, లనియెజుంగక మిమ్ముబనె జనకులం 

గాం దలంచుచును మోా1కడ నె యిల్లడయుంఢ మిరు వ్రేమంబునతగోరిన యవి 

' , యెల్ల నొసంగుచు 1 నుల్లములలర నామకరణముఖములౌ + మహముల నొన 

రించి చక్కని రీతిం $ చెంచుచు రథీంప 'నేవిషయంబున నేని భయము 

తే. నొందకయె కన్నులను తెప్ప్బలొవ్చం గాచు 

నట్లు కావంగ మీవెంత 4 నధివసీంచి 

యుండి; రెన్నంగ సుజనుల $ కొకండు వరుం డొ" 

కండు తనవాండు ననుభేద 4 ముండ దవని, 3౯ ..,1851 

cir 

అధి శ్రీహరి గోపికలకు క్టూనోప చేశము చేయుట, అణా. 

చ, అని వచియింవ గోపికలు 4 నావర మేళుని జాలకాలముం 

గననికతంబునకా మరలం 4 గాంచుట మోదరసంబు పొంగంలాం 

గనుంగొనుచుండ నడ్డువడఠ గా విధి ఉప్పల "నేలసృష్టి చే | 

నెినొ యని యాతేనిం బదటీ 4 చిత్త్సగతుండగు చిన్ని కృష్ణునిన్. 3౯౪. 1852 

చ, మనములం గాంగిలించుకొని $ మానక నిత్యము ఛ్యానపద్ధతి౯ 

గనుంగొనం జూచుయోగులకుం 4 గాంచంగ దుర్గభుండై న మాధవు౯ 

గనుచుం దదాత్మతం బడసీ 4 కాంచన వేలుని గాంచు నయ్యవ 

__స్థను గని, రట్టిగోపికలం 1 జక్రి కృపాభ రితాంతరంగుం డై. ఈం 1868 

క, వకాంతమ్లునం జేరెను, శ్రీకాంతుం డంత వారి. 4 జెచ్చాజుం గరుణ౯ 



ర్ర్శ్లగ్ర శ్రీ ఆండవకృష్ణభాగవతీము (అ, 

వె కౌంగిలించుకొని 'యూహో కుళలంబే యటంచు $ నొప్పుగ నడిగాన్, రోం 

క్ర అలంతినగ వాస్యపడ్మ ౦, బలరింవలగ వారితోడ $ నాదృతిమోాజ౯ 

బలికె; సఖీమణులా రా!, త "లలితి మిన్నాళు సుజన 1 తుష్ట్యర్థం చై ఈం 1555 

క, మనవారల కార్యంబుల్క : ననుపమఫ లసంయుతంబు -$ లగునట్టులు చే 

యను బోయియుండు మమ్గుల, ననుస్మరింతు రె యొకవ్చ+జై నను మోరల్, ర౧౪| 

మ, అరివత కవణం బొనర్చ మదు లత్యంతంబు సంస కి గాం 

చ రయంబదొప్పంగ రాక కొంతతడ వాకస్థానంబులం బుచ్చి యా 

వురి కిళ్లే చనుదెంచినారము మిముం $ బోనాడునూవాల్ మదికా 
స్ఫురియంపంగను లేదు నము డిడి యూాక4పూయబో(డులారా! కడున్. ఈ౨ 1857 

క. వీరు కృతఘ్ను లె యనుచు, వారక శంకించి మ మవజ్ఞత దూజుం 
గోరరుకద; వదలంగాం గోరితిమని యందురేమొ. $ ; కోమలులా రా! ౮౪.౨4 1853 

క. భగవంతుడు ప్రాణుల గ్మూర్చంగ నెంచు నొకస్ల వావం $4 బరికించు నొక 

స్ట గణనకుక మించిన ళ,_క్షిగలాండు నిజంబు దీని? తెలు గిట్టిదయా. ౪౩ 1859 

*చ,'అనిలు(డు మేఘబృందముల $ నళ్సై తృణంబులం దూలముక్ రజం 

బును సరిగాగ గవూర్చుచును $ బొందును వీడంగంబేయుచుం దనం. 
తన విహరించు నట్టుగ నె $ డైవము భూతగణంబుం గవార్చుం బొం 

దును విడంజేయు న స్టృపుడు $ తోంచినయట్లుగం గర్మసంగతిన్. ఈళ 1860 
క. భూతములకు మద్భ_క్తియె యేతజినే ముుక్షినిచ్చు $ నిత్తతీ మీదా 

నాతత భాగ్యవళంబున, నే తమి నాయందు మోకు 1 నెసరగెంజాండీ! ౪౫ 1661 

నీ, అంగనామణులార! $ యంబరాదిక మవావంచభూతంబులు $ భాతికమ్లు 
లగుపదార్థంబుల $ కరయ నెట్టులొ యఫ్లై యేను నాద్యంతముల్ $ నా నెసంగు 
కార్యము లగుదును $ గ లుగుదు లోవల ) వెలుపల; నాబ్టురీతులం 'జెలంగు 
భూతంబులును నై జీములగు కారణములై వరగుమహాభూత 1 వంచకమ్హ 

తే, నందువ _ర్హించు ననియు, నంగీదాత తభో కృ 

రూవమున నిండియుండు నం $ చాపగవిగ 

భూతభాతికరూపమా 1 భాగ్య మద్ది 

భో క్తయణగు నాత్త యివి రెండు 1 'బూన్కించలయ. Vey 1862 
తే, అవరుండం బరివూరుండ $ నై చెలంగు 

నట్టి నాయందు రజ్జువ్రకనందు భుజగ 
మటు ప్రశీతంబుశై యుండు శ ననియు మిరు 
గనులను డటంచుం బలి; న$క్కాంతే లెల్ల. ర౭ 1868 

pales 

RE “వాయు ర్యథా భునానీకం తృణం తూలం రజాంసీ చ్ అని మూలము, 



౮౩ దశ మస్క_ ౦ధ ము. 547 

*ద.తమ కిటు లాపరాత్పరుండు + తత్త ఏముం జక్క_ంగ బోధ చేయంగాం 

బ్రమదమునొంది సర్వగతు 1 భాసుర లేజుని సంస్కరించి దా 
,. నిమహిమ లింగ చేహయుపోని౯ విడనాడి మహానుభావునిం 

cir 

తే, 

క, 

శ్ర 

గమలదళౌాతు ము_క్టిదునిం 4 గ్రృన్ననం బొంది వచించి రివ్విధిన్ . ఈ౮ 1964 

. కమలనాభా! యపాశరమగు బోధముగట్లు నట్ట యోగీశ్వరు 1 లాత్మనియతి 

'థ్యానింపంగాం దగి 4 దారుణభ వకూపమనగ్ను లై యున్న ట్లో $ మానవాళి 

నుదరింపందగు 1 ను _తృమభ వదంఘ్రు, ప వద దృ ద్వ్యయంబును $ భవమునందుం 

మినిగియేయున్న మాగమనముల సెలఫ స్సిఫ్ణు పాడసూపు నట్టిదా స్ట ఫూజ్యమార్ష 

మును గృపాతిశయంబున $ వనజనేత్ర త్ర! 

వరము దయచేయు మిదిరె మాశవాంఛ వేటు 

కామ్యములు 'లేవుసుమ్హు నిక్క మిది యంచు 
గోపికలు వేడి రెంతయు 4 గోవవిభుని. ౮౯ 1865 

త 

ఎనుబదిమూండవయ థ్యాయ ము. 

అధి వారిపర్నులు పొంచాలికిం దమపెండ్లివార్తలం బెల్పుట. ఏతా- 

. హరి భగవంతుం డిట్లు తనుశనాద్భతింగోరిన గోవి -కాళికిం 

జరణసరోజసంగతిని $ సమతిచేత నను గ్ర పూాంచి యా 

తరుణమునక్ యుధిస్టిరునిం $ దక్కినయట్టిసువృ త తృతి౯ మనో . 
హారతరభాషలం గుళల + మాదృతిం బబ బ్రల్నే "మొనర్చి సద్విధిన్. ౧ 1560 

సత్క_రించె నంత 1 సర్వరాజులు తత్ప, దాబ్బదర్శనమున $ నఘము. లడంగ 

.. హర్ష మొస్పం బల్కి 4 రఖిలలోక సృభూ!, మునివరార్చితాం,ఘ్రీకవనజయుగ! 

. తనుఛారులకు నలోమిన యవిద్యును దొలంగించుచు నసమతం 4 గాంచి వెలయు 

భవదీయపాదాంబు+భవమకరందము మహానీయు'ై నట్టి $ హానులముఖ 

పథముననుండియె 4 బహి రాగతంబగుడాని గో లెడునట్టి 1 మానవు లకుం 
గుళలంచె పొసంగు నోకుళల మెవ్విధింగట్లు? బుస్టకృతంబయి $ భూరితరము 

నైన యట్టియవస్థాత్ర, శయంబు నాత్మ దగువ వ్ర కాళంబున౯ బొలోయంగం చేని 

శాళ్వతానందరూపూ డై. ఫే సంతతం బృఖందతం బొప్పి యసమతఠత (గాలి మిగుల. 

అపరిమిత బోధుండై. వేదపథమునకం గాలమున నీతాంతచ్యుతి గ్ 

ప్రుషగిదిగ6 దోంచినకా "వేగ వరిహారింపంగం బూని $ కరుణావరతన్. ౮ 1869 

'యోగమాయావిలాసం బ1దొవ్చ నిట్టు, లవతరించిన పరమహం$సాళిగమ్ము( 

శో త్రదనుస్త స్మరణధ్వ స్తజీవకోళా స్తమధ్యన౯ ” అని మూలము. “ణీవకోళ్లో లింగం యాసాంఛా?” 

అని వ్యాఖ్య, 



ధీ ర్ం ఛి తాండవక ఎప్పభాగ వతము [ఈ 

డైన యాదేవదేవున 4 కఖిలపతికి, నెలమి మ్రక్కు_దు మోనీకుం1 గృప్పమరూ ర్చి. 

క. అనియిట్టు వారు వినుతుల్క, వనజామయునిం గొల్పుచుండ $ వరవృష్టిసరో 

జనయనలుం గౌరవభా,మినులును సంతోషమున గుశమిగంగూాడి యటన్. ౮౪4 

క. ఇత లేతరసల్లాప వితతుల౯ా ముల్లోకముల నోతాంతేము భ క 
వతతులచేం సైడంబడు, దితిజాంతకు సత్క_థల నుశతించుచు వేడ్క_న్, ౫ 1872 

క. పరమాదరమున వేజటొ,క్కంతో నొక్క_రుగం బల్క_ం 4 గా సాగల న 
_తృరుణమున చ్రావదియు శ్రీహరిభార్యులం గాంచివల్కె * నాదృతిమిోజన్. ౫ 

' టరుక్షి ణీ! భద్ర! $ యోజాంబవతి! సత్యభామ! కాళింది! శై బ్బయనునట్టి 
యంగనామణిీ! లత్షశణాఖ్య! మోరోహిణీ! హరిపత్ను లార! సర్యాబ్దజూండ 
పతి భగవంతుడు 1 $ వర మేళ్వరుండు నిజమాయచే లోకంబు 1 న్యాయరితి 

ననుకరించెడు పరశమాత్త మిమైల్ల ర నెట్లు వెండిలియాడె $ నెటుంగ జెప్పు 

తే. డనుచుం బ్రశ్నింప రుక్మిణి $ యనియొ నిట్లు, చావడి! శిశుపాలభూశధవునకు నను 
_నప్పగింప జెరాసంధుః గ డాదియైన, భూవతులు' చాపవాణు లై 1 యేపుమెజయ. 

ఛ. హరియు నజేయవీరుల మహ _త్తరమ స్హక రాజి? బాదపం 
కరుహపరాగ మెంతయును $ 'ఢ్రాలగ నుంచుచు స్వాంళ మాంసముకా 
హరి యెటు లాయజావినివవారఘననుండి గృహించునో, మహే 
కరు డగుటకా మహీధవుల $ సంతతినుండియే యై శూరతన్. ౮ 1875 

చ ననుం గొనిపోయి నట్టిడగు 1 నాకవిభు ప్ర భేపాదపంకజా 

ర్పనము నిరంతరంబుగ నసంగెిడుం గాక! యనంగ సత్య యి 

ట్లనియెను; నాదుతం డ్రి యు6 బ్రిశయానుజు వీరుం బ్రనేనుం జంపెంగా 
. వనమున" నింవామంచూ వెతవర్ధిల శ్రీ థీ హరి నిందచేయలాన్. ౮౪ 1876 

క. దానిని డప్పించుకొనం, గా నెంచి వనంబుంజేర 4 కడం మృగపతి౯ 

దా నొంచి మణిని గై కొని, యే నెలవును జేకియున్న $f గ! నుం జొ 

ఆ జాంబవంతు గల్చి $ సరగ స్యమంతక, మణివరంబుం చెచ్చి మూముకవిత 
కొసనం నాత తృ ఫీతి $ యొప్బ సత్రాజిత్తు, నన్ను నొరులకీయ 4 నున్న వాండు, ౯ 

క. నళినాతున కిచ్చె నన బలి" జాంబవతి యిట్లు  వద్దాతుం డై 
జలజాసనాది నుతు(డై, ఖలహరణుండునై న వారి జకగత్స నాత్మ న్, cy 1879 

క. నాతండ్రితనకుం బై బ్రభువా, సీతావతియంచు మజుచి 1 ఇెలయపళు యుద్ధం 
బోతన్ని! స సష్తనింకలి రై మై తగుదివసంబు లొవ్పశనట్లుగం జేనెన్, ౧౦ 

ం తరు వాత రాముంజే యవుతరించె భూభారవారణత, త్త్వ శ 
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౮3.) దశమస్క 0ధ ము, 549 

చ తనదు నహాంక తిం చెలిని 1 తత్త ణమే పదయుగ్యముక్ శిరం 
- బున ధరియించి రత్న వరకముక నను. గాన్కగ నిచ్చె దానీ నై 

తిని హరిశే నటంచుం దనీతీరు వచించిన నాలకించి శ్రీ 
వనజదళాక్షుంచే తనను 1 వచ్చి వరించినగాథం. జెల్పగన్. ౧౦ 1882 

క. తలపోసి యప్పుూ డిట్లని, వలిశెం గాళింది; కృస్లుగపదపంక రుహం 

బుల స్పృృశియింవం గోరిక్క చెలలగక౯ా దవ మేనుభ డ్రీం? చేయుచునుండన్. ౧౦౪ 

'చ. తెలిసీ కిరిటితోడం దను$దీ పులు వర్వంగ "నేగు చెంచి శ్రీ) 

జలజదళాతుం డెంతయును $ సంతసమొప్ప మదీయపాశి ని 
మ్లుల (గృహియించె నేను గృహోముం దుడువందగు దాననైతి నం 
చలకుషో బల్క-; నిట్లనియె ? నల్లన నాదృతిమిాటిు భద్ర దయున్. ౧౧. 18984 

- ననుం చా స్వాయంవర!మునకేగు బెంచి శ్రీ, నీ హరి మృణేంద్ర దము శున$కాంతరమున 
నున్న ట్టి తనబలిం? గ గ్రున్ననం గొని పోవ్రచందంబునక న రిపు త్షూవతులను 

నవకారు లై యున్న [ముట్టి నాసోదరులను గెల్చి శ్రీ నికేతనుడు దార 
ఇశకుం గొనిపోయి నేీగనకలుసముతి హారి పాదాపొనేజన$పరత నుందు 

తే. నదియె పృతిజన్మమందు నా $4 కిమరుగాక! 
యనగ గాసల్య సత్యాహషయాంతేరమున 
నలరు సాధ్వియు నిట్లనె $ నస్మదీయ 

జనకుం డుర్వీవతుల శౌర్యఫమును గనంగ. ౧౨ 2885 

or 

చ. బలము నగాధవీర్యమును $ బాగుగ నొప్పగ నుండు నేడునె 
ద్దుల నతితీ న్తశ్చంగములేతోం దగు వానిని సంతరించి యే 

బలియుండు వానిగెల్పు నను 1 వానికి నీయం బ్ర తిజ్ఞ్వం జేనెె దు 

సుల చెడుగ రషముకా గలంచి $ కూరతమించెడు 1 నావృషంబులన్. ౧౨ 1896 

తలే, మేశపిల్లల శిశువులు 1 చె కొనునటు i 

లశ్రామంబున నోడించి $ 'యమలవీర్య 2 
శుల్కయగు నన్నుం కొని $ తోణినతులు . 
చారి మార్కొన నీలగ శ దరిమివై చి. ౧౩౪ 1887 

క. చతురంగబలము దానీ, ౫ వ్రతతియుం దోడ్తోనరాంగం 1 బద్తాయండా 

దృతిం బురింజేరిన యా ye శ్రీపతి దాస్యం. చెవుడు నాకుఠ బాయ కలరుతన్! ౧౪ 

చ, అన విని ౫ ఎ్వబ్యి యిట్లనియె $ నాహరియం దె మనంబునిల్ని యు 

రియాదం చీల్చి ముద+ీమారంగ నచ్చ సఖిజనంబుతో 
రం “ఆం, శ్ర mere ఆని మూలము, 



రఠ్0 శ్రీ కాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ. 

ధననివహంబుతోడ బల$దర్చసమ(గ్రృభట వ్ర, జంబుతో “న్. ౧౫ 1839 

లే, కర్మ వశమున సంసారళకంథిం దిరుగు నాకు శే శైాయస్సులకుం గారణమగు క్షు 

చరణపంకజయుగ్ల గృసం1స్పర్న మెల్ల జన్మ ముల గ గల్డుగాత నిశళ్శంకముగను. ౧౬ 

చ అనుటయు లక్షణాఖ్య ద్ర, దుహాదాత్మజ కిట్లను రాజ్ఞి! నాకునుక 

మునిసతి నారదుండు కలో పోకల నచ్యుతు జన కర్మరా 

జిని మది పొంగ గానమునూ జేయంగం జక్కుల సాలకించుట౯ 

మనము ముకుందునం దె పరిశమగ్నత నొంచెను బుణ్టసంగతిన్ . ౧౭ 1891 

చ. సరసిజహా స్ప లక్షీ సురస త్త త్రములై తగులోక పాలురకా 

.. గరము త్యేజించి న సద్దుణని కాయము నారనీ శ్రీవారికి మవో 

'పురుషునిం గోరె నంట, ననుఠీబోలిననాతి వరీంచు ట ద్రైమే; 

ఓ గురుతేరబుద్ధి నాదుజనీకుండును నాయెడం ప్రీ తిమించలోన్. ౧౭౪ 1892 

నీ ఈ ననుంచెంచె నామానవనాథుండు చెలలసనుజాము! బృహ త్చేనుం డనంగ 

నాకాంతు నెటింగి విశన్నాణి గావున నొక్కసదుపాయ మెంచె నీీజెినకుండై న 

ద్రువదుం డర్జునుని గోరుచు 'నెట్లునిర్మిం చె మత్స్యయం శ్రే, తమున జ్రమత్చితయును 

ఖ్ష్మముగా చానిశనొంపుగ నిర్తి ంచె! నీస్వాయంవరమందు 1 నియత మైన 

తే, యంత్ర, మదియు బహిర్భాగథమందు. గానం 

బడుచానుండె నీయదియు లో1వలను వెలువ 

లను గన౯ రాక (క్రిందుగ $ నునువంబడిన 

కలశజలములం దు సూశత్మ ముగ దేవి! ౧౯ 1898 

క, ఈరెంటికిం గలభీేదం, బారయ నీమా త్ర మే, సమస్తా స్త్రవిదుల్ 

భూరమణు లుపాథ్యాయుల,తోో రయమున వేలళొలయపోతోరఫపు వేడ్కన్. ౧౯ 

క, అరుదెంచిరి నాజనకున్సి పురమున కవ్వారి నర్ష్హ్హ్యముగ సత్కృతుల౯ 

బరమముదం బొదవంగ నొనరివెం చిత; యంతం గొలుష్భ్రనకా ' వారెల్లన్.౨౦4 

ఉ. నాపయి బుద్ధినిల్చి జతీనంబున యంత్రము మత్స సారూవము౯్ 

వే వడంగొట్ట బాణమును 1 విల్లును గైకొన సాగి; రందునుక్ 

భూపతు లొక్య కొంద అలుభూరిశం రాసనము[౯ టే పొంచి యం 

చేపున నారిగూర్చ నొకశయింతయు. జాలకయే తప లంగలోన్. ౨౧౪ 1896 

చ. మజియొకళొంద టుద్ధతిని $ మానక యెట్లొ గుణంబు కోటి డ 
గ్రజునటు లాగి యవ్యలను  గట్టిగం బట్టుకొనంగ లేకయే 
బిజబిజ జాతీ తాశ నది 1 వివ్నాలులై థరడై యెన్ యవ్వు డం 

దలు నగ సిగ్గు నొందిరి; నిీతాంకభుజాబలకొలీ చైద్యుండున్. ౨౨ 1897 

ర్ మాగధుం దంబహ్థాఖ్యం, డై గడు విఖ్యాతిగనిన $ యవనీసతి య 



తా3,] దళ మ స్క ౦ధ ము, గర్] 

కే గంధవవాుని పు తుడు, నాంగం దనరు ఖీముడు౯ ఘన ప్ర కృమతన్,౨౨౪ 

ర్ం ధృత రాష్ట్ర నగృపుత్రుండు, శత్రవత్ర ప్రియసుతుండు గ శమ నింక భుజో. 

ద్ధతి గలరాజులు కొందటలు, జతనంబున నెక్కు_ వెట్టం $ జాలియు దానిన్. ౨౩ 

ఆ. జంత్రమున్నచోటుం + జక్క గనుంగొనం జాలరైర లత్యుమోలిం గూల్పి 
నెట్లుశ క్పులగుదు 1 రెపున నర్జునుం,డొొకండుమా త్ర మచటి 4 కురుజవమున,౨ ౨ 

చ. కలళజలంబులందుం గనభథగాందగు జంత తృవుచాయం జక్కంగాం 

చెలిని వ ప్రయత్న ముప్ప నొకశదిన్యశ రరబును గార్చివై చె నొ 

బలుశర మాయుపాకృతిని 4 బ్ర బద్దలుచేయయగలేక ముట్టుళశు - 

సలమని క్రి దవా లె; నిటు 7 పావాుజు లెల్లరు భగ్న మాను ©. ౨౦. 1001 

చ, తమకుంలట్టి క్ ర్థికరదర్పము బ్రుంగంగ వచ్చినట్టి త్రో 
వ మరలి పోవం గాంచి భగవంతుడు కృష్ణుడు బీర ధను 

స్పమరంగం బట్టి యొక్కిడి మీవోశర "మొక్కండుదానం గనార్చి యం 

త్రము నొకసారి నీటంగని 4 దానిరహస్య మెణీంగి వెడుకన్. ౨౫ 1902 

ఉ. నాలవమూరుతంబడె జృనంబుల కిష్టఫలాలి సనీయంగాల 

జాలును గాన నట్టిదగుగసత్సమయంబున వానింనొట్ట వె 
తూలంగంబేని భూమివయి; 1 దుందుభు లంబరమందు భూమివై 

నోలిజయధ్వనుల్ చెలంయగుశచుం డెను హర్ష ముపాంగ డేవతల్. =. 19083 

తే కుసుమవర్ష ంబు గురియించి + రెసక మెసం, 

ను  రృమడుకూలములం దాల్చి $ యొప్పునేను “2 

గబరిసుమహారములు చక్క_ం 1 గృమ్మః జేసి 

__వదములందందియలు సుళశబ్బము లొనర్చ, ౨౭౪ 100% 

చ, కనకమరీచు లెళ్లిడలం 5 గ్రమ్భంగం బొ ల్చెడురత్న వోరముం . 
గొని నునుసీగ్డు ' సుస్తీ తముషగూడి మొగంబున నాట్యమాడం గాం (” 

జని యలరంగముం  'జొరయం $ జూటలి; ముంగురులస్టై గ్ర గృవృ ర . 

త్ననికరకుండల ప్రభలు 1 తద్దయుంజెక్కళు లందుం బర్వంగన్ ౨౮.౨ 2000 

4. ముద్దులుమాటగట్టు విధకముంగన౭జేయుచు నాదునే'మొగం 

బబ్బెసం జూడనె త్త 49 రామలవ సక టా స్సందయం 

ఓబుద్దియవికాటి 2 బస్టనటు $ లొవ వమ్వుగంజేయుచు నేను బొ జ్రావదీ oe 

యద్దర! యంచు నన్హ నిడు $ నానరనాథుల నెల్లంజూచుచున్.. ౨౮4 1006 

ఉ. అంతమనంబునం డొలయు 1 నయ్యనురాగభ రంబు"వేత డై 

త్యాంతకు కంథరంబునను ( హారము  చైచితి నీవె దిక్కటం 



గలే శ్రీ కొండవకృష్ణభాగవతేము (అ. 

. చంత మృదంగ శ ౦ఖపట$హంబులు ఛేరులు నాన'కాదు లొ 

క్షి_ంతయు నంతరంబుగనీకే మొరనెం చెలుచక౯ా సభాస్థలిన్ . sey 1907 

సీ, న ర్హక్రీజనములు $ నటులు నృత్యము చేసి రామోద మొప్ప గాశయకులుపాడి 

రో డ్రావదీ! యిట్టులురుతర బ్రవోండ పత్యైన శ్రీశృష్లు + జతనమూని 

యేను వరింపంగా 1 నితర రాజన్యులు మన్మ థవశులయి + మచ్చరించు . 

చును నాదు కార్యంబు శ మనసుల నించుశే సై రింపరైరి శ్రీచక్రథరుండు 

తే, హయవరచతుష్టయముం బూన్ని్సనట్ర రథము 

నన్ను నెక్కించి వార్జమనంగ నొప్పు 

 కాపమును గేలనందుచు శ సాంవరాయి 

కమునకుక సిద్ధముగనుం జెం $ రము బూన్మి_. 3౨ 19086 

క్ర, ద్రుపదసుతా! దారుకుండునుు, దవనీ యోవన్కరముగం 4 దగుస్యందనముక్ 

నృృపవరులు చూచుచుండగ, ద్వివవైరి మృగాళచూడం $ దెగువం జనుగతన్ , 

క, జవమునం దోలెను;, గొందటు నృవరులు మార్లమ్మునందు $ నీరజనాభుం 

డు వనిత గొనిపోయెడు నంచు విక్రమము జూవనెంచుీచు నిరోధింపన్, 

ఉ. వారల శార్ట ము_క్రవపటుశ బాణచయంబుల నొంచుచు౯ా విరా 
(ఇ) | 

ద్భూరిక రాంఘ్రే కంధరల $ భూమిపయిం బడంజెండి కృష్ణుం డె 

వ్యారికినే భ యంబొదను$4భ ంగిగ యుద్ధము చేయం గూలి; ర 

. వ్వారలపాటు గాంచి వెజబావాుుజు లెల్లరుం బాజ్ రార్తుళై. 3% 1911 

వ. అంత యదువీరశిఖామణి మా_ర్తండమండలము నాచ్చాదించు ధ్వ్యజపటంబులు 

 మెజయ విచిత్ర తోరణంబులంగలిగి సురవురంబున భూలోకంబున మిగుల 

బి శ స్టీంగాంచిన ద్యార కానగ రంబు సర్వవి థాలంకృతంబు భౌస్మరుండు 

స్వకీయప _తృనభూతోదయ మహీధరంబునుబోలి బ్ర 'వెళించ. అంత నాతం 

డ్రియు మిత్ర బంధుసంబంధుల నమాల్యాంబ రాఖభరణంబుల శోయనాసనాదికం 

బుల నొసంగి గారవించె. మజియుం బరివూర్జుండగు శ్రీహరికి సద్భ క్రిం జేనీ 
దానీజనంబుల సర్వసంపదల భటగజహయరథ మవోక్షాయుధవిశేషంబుల 
నొసంగి. ఎనమండ్రు, భార్యలనం బరయ మే మెల్ల సర్వసంగంబులం బానీ త్రఫో 

బలంబునం జేసీ యాళ్మా రాము"డగు యమ్హాననీయునకు గృహాదానీజనంబుల 

మైతిమని వలుకుటయుం బదాటు పల పట్టవు రాణులు ద్రౌవది కిట్లనిరి, ౩౯ 1012 

చ. మును నరకాసురుండు జయీేముం బడయం దలపోనీ డి_క్షత్ళా 

గనంజని యందులబ్లు నృవ కాంతుల నెల్ల జయించి తత్తనూ 

జనితల మము బల్రీగొని $ బాల భ రింహంగ'రాని 'బాధలం 

గనం జెజసాలనుంచె నని 4 కాంచనచేలుం జెటింగ్ యాఖలున్, 3౯4 1018 



రాళ] దళ మస్క ౦ంధథము.. రీతి 

మ, పరివారంబులతోడ సంగరమునం 1 బ్రాణాళ బాయంగంయ చే 

య రమాకశకాంతుని, ఘాోరసంసృతిని 'బాఫయం జేయు సర్వేళు వీ 

శ్వరునే నెంచుచుం దత్సదాబ్దము నజ స్తం బాత్మ ఛ్యానించు మ 
మ్థురుదుగిఖాస్థినిమగ్న ల౯ దలంచి మాయూహాల్ సలింవం దమిన్, ౪౦ 1914 

క. తా నాప్తకాముండయ్యును, మానినులకా బెండ్లి యాడె 4 మమైల్ల; సతీ 
మానసముల సామ్రాజ్యం, బేని సురాధీళశవదముీ నే నొకమాటున్. ౮౦౪ 1915 

ను, తలము పాందంగా 4 నలినాథయి.! యణమాదినిద్ధుల నే సుర జ్వెష్టుపదముం 

గాని మోతుంబును గాని యింశేదియేం గాని కోరము వయకోకంథితనయ 
' వటుకుచకుంకుమఛవంక వరీమళ భరితమా హరిదివ్యు * చరణేణు | 
శొకలంబుం దలలందుః $ జక్క_ందాల్పంగం గోరువారము; గోపి కాగసారసాత్షు 

తె, లడవింగబ్లు పు౪ందుల 4 యంగనలును 

దృణలతల్ గోవులంగూడి $ తిరుగుగోవ 

కులును గోరుదురో యెట్లు 4 లెలమి ను 
మేము గోరుచునున్నా ము J మించుత్వరను. 'ర3 1916 

ల 

ఎనుబదినాల్లవయ థ్యాయ ము. 

తెరి మునులు హారింజాడ నరు చెంచుట. థా 

క. అనిపలికి శుకమునీం ద్రుంయి, జనవతితో మజీయుం జెవ్పెం $ జ కిచరిత మి 
ట్లని కుంతయు గాంభారియు, వనజాతుసవళోదరియునుకవడలని ప్రీ తిన్ .y 1917 

క. ద్రువదాత్మేజయును దక్కిన, నృపవత్నులు గోవికలును 1 నిఖలాత్తుం డై 
యపరిచ్చిన్ను (ణు నౌహరిం గపటం బిసుమంత లేక 5 క్రాలెడు ప్రీతిన్. ౧ 1918 

క. కొనియాడుచు నావల్కు_లు, విని యానందా శ్రు నలిలోబిందును లొకటం 
గనుంగవల నిండ విస్తయ్కమును గాంచిరి మటీయు (కీల వూంబోణులతోన్, 

క, పురుషులు పురుషులతోడళా హరిగాథలం జెప్పుకొనుచు + నానందములోం 
బర(గుచునుండంగ నుండిరి, తరుణంబున నండె పద్మశదళలోచనునిన్. ౨ 1920 

క, శ్రీరాముని దర్శింపంగం గోరిక లూరంగ మా నిీకువలయపతులుకా 
కం తలే తమక, నారదుడు బ'రాళ్ రమునిశనందనుం డొకటన్. ౨ 1921 

నీ, చ్యవన దేవల మును 4 లనీత కౌళిక గత 
ములు భరద్వాజ 'రౌగీములును వారి 

శిష్యులు ముంీయ వసవ్య గాలన, భృగు 

మును, ల బ్రి,క ళ్యపుశలును బుల_స్త్య 
మ 

శ “జానయామహ వీశన్య శ్రీచుళ్చాద రజళ్ళి) యః కుచకుంకుమగ ౦భధాఢ్యం మూస్థ్న్నో 

వోఢుం గచాభ్భృళః” అని మూలను. ' 



ఫ్రీ శ్రీ కాండవకృష్ణభాగవతేము [త 

మునియు మార్క_ంబజేయురడును బృహస్పతియును, 

* ద్వితుండు, త్రి తితుండు నేకతుండు, బ్రహ్ 

ఫుత్రుం డంగిరసుడ౯ 1 $ మునివతియు, నగ_స్ట్య 

యాజ్ఞ జ్ఞగవల్క్యులుమవోక ర్హ్ల రమతు లైన 

త్తే వామబచేవాదులగు మౌని$వరులు 'రాయగ 

సర్వలో కవందడితులగు 1 సాధుమునుల 
వారలం గాంచి మును పందుగగూారుచున్న 

'నరవతులు నై పాండునందనులు హరియు. ౫4 1922 

క. బలరాముడు చేగంబున, నెలమి మనస్సులను బొంగ $4 నింగితముః దగం 

దెలియుట దిగ్గన లేచిరి, విలని'ల్లెడుభ_క్లి మొక్కి. + వినయం బడరన్. ౬ 1928 

క, హరియ[గృజుతోం దక్కిన, ధరణళులతోడం గూడి $ తా స్వాగత మా 
దరమునం బ్ర శ్నించుచు మున్మివరులకుం బా ద్యార్హ్య్యములనుశవరుసనొసంగుచున్ . 

తే, ఆసనములిచ్చి మాల్యంబుల క్లై ధూపృములను నను లేపనములనుశబూజ్యభ 0గి6 

జక్క_నర్చించి; రంతట 1 సత్యధర్మ రకు ణార్ధ మె థాత్రి మీ గ గ్రహముం దాల్చి. ౭ 

ఛ. తనమహిమంబు చాచి గురుశత త్ర _త్రష్టము తౌ నయి వెబ్టుచున్న యా 
వనజదళాముం డాసభను $ భానిలువా రొకరైనం బల్మశే 
నినుటకు వెచియుండ మునిశబ్బందము హాయిగ గూరుచుండంగాం 

,  గనుంగొని వల్కె. నిట్టులని $ గౌరవ మువ్చతిలంగ భ_క్రితొన్. ౮ 1926 

క, అయ్యారే! మాజన్మమె యియ్యెడ సఫలంబుజన్ర$'మె త్తిన ఫలముం 
జయ్యనం గాంచితి వ మి_త్తట, నయ్యమరులకే నలభుకలగుమిము గనుటన్'. ౮౪ 

శత్రు, పరమ యో గేళదర్శనభాగ్య మభబ్చెజన్మవంతులలో మేమె 4 సఫఘలులముగం 
దలంచువారము వి ల్ హ[ములవయి( గడు, దేవ కాబుద్ధి గల్లీవ$_ర్హింతు ముపుడు. 

క. కనుకనె యల్బతవస్సుల, నొనరించినవార మగుదు $ మో మునులారా! 

కన నిట్టి మాకు మిమ్థుం,. గనుంగొన స్ప ఎ్రశియింన నతుల( గావింవంగన్. ౧౦ 

సీ కుళలంబుం బ (బ్రున్నింవఠగోర పాదార్చన మాదిగాగలవూజశలాచరింప 
'వినయంబుపూ ఆంగ వేడుకమాటాడ నెట్లులభిం పనో $ యెఅుంగందర మె! 

శ “ద్వత స్తిర శ్రైకతళ్చ బ్రవాపుత్ర స్తథాంగరాకి” ఆని మూలము, 
1 “నహ్యము యాని తీర్థాని నజేవా మృచ్చిలానుయాకి లే పునం 

"సాధవో శ్లో 

గు గరు కాలేన దర్శనా జీవ 

- 2 కింస్వల్ప తవసాం నాణా మర్చాయాం డేవచతుషా” ట్లో. “అక్నాయాం ప్రలి 
"మాయాం 'జేవ ఇతి ' చత్మర్భృష్టీ శ్యేసాం,” వ్యాఖ్య, re 



ర౮ళ.] ,.దళమస్క 0ధము 

లే, 

. వాతపి త్తే సెష్మథవంత మస్థిరమునె = నక 

cx ఆ రాం 

జలమయతీర్ణముల్ $శిలలుగా మృ్తి తికగా నున్న ప్ర, ప లతిములు + గనిన యంత 

బావనతం సాందుశభంగిం జేయంజాల వయ్యని 'వెరకాల శ మరుగ నట్లు 

చయంజాలును; సాధువుల్ 4 చేరి భక్తిం 
గనినయంతనె వారలకతణములోనం 

బావనులం జేయుదురు మహా _త్వ్వంబు నెన్న 

శక్యమే మాద్భశులకు నే 5 చందమునను, ౧౧ 1930 

. వహుతవహాసనూర్యచందులు మహో _త్రమతారక లుర్వి వారి మా 

రుతములు నంబ శాంబుప్రులు$ రూ ఢ మనస్సును వాక్కు. నివ్వియు౯ 
సతతము "భేదమై 'వెిలయు 1 జ్ఞానము గబ్దంగం గారణంబులా 

హాతమతులార! వీని నెవరజెంత యుపాసన మొవ్పం చేసిన౯ా. ౧౧౪ 1931 

. భేదమూలమాచు 4 వితతమా నజ్ఞానమున హారింపంజాలీవనఘు లౌ మ 
వోత్తు లొకమువాూార్తమంతమా త త్ర, మెకొల్వ, నయ్యఘంబుంద్టోతుశరనుటనిజము. 

రిక ే బరశమందు నాత్మ 
బుద్ధియు, మే సతీపుత్రైదు లెల్ల స్వీయులను బుద్ధియును, "మృతో ఎనవలమయ 

విగ హంబులయందు 1 'వేబుధబుద్ధియు, జలములం దిర్థబుద్ధియుం $ గలిగి మిము! 

బోరు సాధువులసై 1 బుద్ధి యట్టిది నిల్బనట్టియజ్ఞాండు చక్క కనరయం బశువు 

. లందు గర్జ్హభ మేయగు శ ననుచు బలుక 

నసమ మేధస్సుగల యట్టిక$యాప'రాత్స 
రుని నుడుల నాలకించి కృశస్ణునకు నవ్వి 
యననురూపంబు లని యాత్మ 4 నరసి మునులు. ౧౩౪ 1938 

మనసులు ్రాంతిని బొందం,గను గొండొకనేపషు చితఠగాంచి యవల నీ 

వనజాతుండు లోక వ్రజమును గావంగం బూని తన్ను 4 భూతేశునిగన్, ౧౪౮ 

నరు లెల్ల 'దెలియకుండంగం బరతంత్రు, ని యట్టు లిట్టు $ వలుకుచు నున్నా. 

డరౌరే! యని తలపోయుచ్చు వారిని పసద్దురుని సుసి సిశతాస్యము లలరన్. ౧౫ 

పలికిరి; చేవనాయక చేీవంచముల౯ సృజియించు వారిలో 

పల గడునేర్చు గట్టిన ప్ర శభావమునం దగుదీవు, తత్త్వ వె 

_తృల గణమందు నెన్నిక నిగతాంతము గాంచినవారమయ్యు నీ 

యలఘుత కై కమాయ మము 1 నల్లనంగవష్బంయగ మోహ: మొందుచున్. ౧౪ 

* “యస్మాకృ బుద్ధిః కృవణే త్రి ధాతు'కే స్వథీః కళత్రాదిము 'భౌమ ఇబ్యధీక య త్రీర్ణబుద్ధి స్పలి 
లేన కరి రి చిజ్ఞజేవ్యభిశ్లే ను నవీవగోఖర' ఆని మూలము, “జాకి భూవిళాలే. ఇబ్బఢీః చేవతాబుద్ధి. 

గోఖరడగోవ్యకిఖరః, జారుణోఒక్యవివేక” అని వ్యాఖ్య, 
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ఉ. మానుష వేషమూని తగు $ మాన్యతముక౯ నిను గూఢతత్తు ఏని౯ 

గానంగ నేరమైతి మిటం + గాబె విచిత్రము మాచరిత్ర, మో 

దానవనూదనా! ధరణి 4 తా ఘటముఖ్యవి కారపం క్ట్చెం 

గానంగనౌ ననేకవిధ$గా త్రసమాఖ్యల నబ్లు నీవునున్. ౧౭ 1987 

తే. అద్వితీయుండ వే యయ్యు $ న, క్రియుండ 
"వయ్య నాక్తే చ చేల చెక్కు_4లాహషయములు 

రూపములు. నేర్పడల౯ా బవాు$ రాపములుగ 

జగము నిర్మించి పాలించి $ సంహారించి. ౧౬౪ 19086 

క. వలుమటు నిశ్లేచేయుచ్యు వెలయుచు నద్దానియందు 1 వింతగ బంధం 
. 'బుల నొందుచుందు వారయ, జలజామా! ఫూర్చుండవయి 3 సర్వజ్ఞూండ వై. ౧౭ 

క, సకలేశుండవై యొవ్పెడు, వ్రశమై శ్వర్యునకు నీకుం + బట్టుబడిన యీ 

సకలజననాదికమ్ములు, నొకయాటయెగాక యుండు 1 నొక్కో దేవా!౧౭ 1940 

క. నీవనంగం బరమవురుషుండ, వై వెలయుచు నై జలీల 1 ననవరతము నికొ 

సేవించు భ_క్రజనులను, బ్రోవను దోోష్టాళినెల్లం ౪ బొడవడంింవన్. ౧౭౪ 1941 

క. కులముల నాశ్రామముల నీ యిలనిల్బను దేహమును గ్ర1హించితి వౌరా! 

జలజాత! సనాతనమై, చెలంగు నావన్నూయవథము 1 శడక నిలువలోన్. ౧౮ 

క. పరిరథీ,డువు; మణి యో, పరమేశా! నీదుమహిమ 1 భావింపంగాం 
_ దరమగునెః కార్యకారణ, పరమై సన్ఫార్రమైన 1 బ్రహ్మం బరయన్. ౧౮ 1948 

. తపము సంయమము సార్రథఛ్యాయము ననువీనియందుపలబ్ఞ్ధహా $ నట్టి వేద 

మగును నీడా నమలాంతరంగము; కాన వేదప్రమూాణకుం 1 డై దలిర్చు 
నీ శెన్న ను_త్తమోనియతోపలబ్ధి సంస్థాన మై మజియు వేద్యప్రవర్త 
కమునయి యొసంగిడు 1 క్షాదేవకులమును బూజింతు వీవు; కావున మవొత్మ 

తే. నీను బ వాణ్యవరుండవై 1 నియమ మూని 
కర్మముల నాచరింతువు 4 కమలనాభ! 
యరయ నిగ ఏయసములకు $ నవధి వగుచు 
సాధుగతివయి యెనంగి యశనమతం దనరి. ౨౦ 1944 

క. అమలుండనునై న నీతో, సమాగమం బాత్తపుణ్యోనంగతం గనుటళా 

గమలాయతాతో! మాజ,న్మమునకు విద్యకు: దపంబు$నకు నేంటి కిలన్. ౨౦౪ 

క. జ్ఞానమునకు సఫ లత్వము, మానుగ సిద్ధిం చె; యోూగశమాయాచ 

బౌ నిజమహిమం బొప్పంగ, నేనెలవున వెలయు చున్న + హీ 

క, “అతులిత మేధస్సున కృవ్రతివాతళ క్రికిని గృష్టభగనంతునకుకా .. 

నతు లొనరింతుము; డేవా!, తీతినాథులు వీర లిట వసీంచియు నీ 
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నినుంగూడి యెప్పు డుండెడు, ఘనపుణ్యముగల్లి మిగులం $ గ్రాలెడు యదువీ 
రనికరము మాయయనెడు యవనిక మజులిసనందు నున్న $భగవంతు నినున్. 

కాలాత్మకుం బరమేశ్వరు, నేలీలం చెలియయజాల $ కిటు లున్నా రో 
పాలితలో కేశ్వర! నత్కి జాలం బిచె కొనుము, భ_క్లోసరణిగ నెలమిన్. ౨౩ 

మహాత్మా! నిద్రి, ౦చువాండు స్పప్నా వస్థయందుం దన్నుసింహవ్యా భ్రూ భఘూదినావ 

రూపములం సని త ద్ర పితుం జె డైనవానిగా నెటుంగంజాలనిరితి మానవుడు 

| నామమాత్ర, సారంబులన నింద్రియార్థంబులం దగిలి భ వన్తాయకుం దనచి_త్తంబు 

విభా ంతినోంద వివేకరహితుండై నిన్నే టుంగనేరండు. సకలపాపవిథర్షంసన పరవ 

పవి విక్ర తీరన్లాశ్ళ యంవై సమ్యక్చరిపక్వరాూగిం ద్ర మానస ధ్యయం చై. చె వెలయు 

నీపాపవంకపించును నేడు గనుంగొనం జాలితిమి. భ క్ఫుద్రే, కంబున "యోగులు 

లింగళరీరమును వదలి భవదు త్తమగతిం బొందిరి. కావున నీపాదభ కుల మగుమ 

క్రి న్న్న జీ 6 త్రంబుగ టది 

మను x 2 గపాంపు మని (ప్రార్థించి లి కృష్ణుని ధృతరాష్ట్ర యుధిస్టిర ప పృముఖభూపాల 

కల నోమం త్ర అంబునేసీ' యమ్మునులు స్వాళ్ర, మంబుల కరుగందరంచి రంత. ౨౭ 

అథి మునులను వను చేవుండు క్ఞునమునడుగుట. ఆ 

. అనుపమమా యశంబుగల 1 యావసను దేవుడు వారి చెంతకుం 

జని గ్రో౯ామిల్లి వారిపదోసారసముల్ తమి సంగ్రహించి ని 

మనము సమాహితంబయి యశవమూనువత త్ర త్త్వముస సం భ్ పించు కాం 

మ నమరియుండ నిట్లనియె $ సర్వసుపర్వవ రాత్యులై ధరన్. ౨౮ 1951 

. ధర్మ రటుణతత్సరీతం జెలంగు, నోనునోహానులార! మోాగకురుతరంపు 
భక్షి వందనములం జేయు? పాండ నెట్టికర్ల మొనరువః దొలంగునో $ కర, వితతి, 
ఆయగ్ధము 'కేటవడం, జేయుండు నా కీషుడం దు6 1 జేమోడ్చు తగ౯ 

న్యాయవిధి: బ్ర బళ్న చనన నాయెడం దగుమునుల కట్టక లను నారదుండున్. ౨౯ 

. ఈవసుదేవుం డోతతిసు?రేళ సరులార! రమేళు సర్భకుం 

గా నగచెలా మనంబునను $ గావున నాత్మకు శ్రేయ మెట్లుగా 
నావహీలుక్ వచింపుం డని $ యర్థము చోని 'నేబుంగం గోంయే 

యినిథం గ నని నిీగదెన్న విచి తో, ముగాదు సుంతయున్. 30 1954 

తలం ననాదర కాళ, మిల సామిష్యం" జె నరులేకెవు డగు గంగా 

ములకు 'జెంతనుండు ప్రజలు పావనతజ్జ్ఞలము లోసారము లనుచున్. 304 

లే వాని విడనాడి యాత్తపాశవనతం గోరి 
యితర ఉర్గంబుబకుం వీ త్ర్ఫ నేగునట్టు 

లున్న జీడి గలపోయం an) నుర నింత 

యెకక్క_రణేం గనిన, 3౧ 1956 
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రరర శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము [1 

సీ, కాలలయోత్ప్చ త్తిీీకముఖంబులను మజిదనయంతం గారణాంఠతరము చేత 

గుణమున నెవనియకుంఠి తాత్మవిభూతి చెడకుండునో యట్టి శ్రీనివాసు 
వారిని గర శ్లేశ$స రిపాకముల చేత నవ్యాహతంబగు 1 ననుభవరబు 
గల యీశో్టరుని ఫుల్లకకమలప త్రాతుని నద్వితీయుని స్వ కాశర్భ్ణములయి తగ 

తే. నట్టి ప్రాణాదులను దుహిశనాంబుదోవ 
ఈగల బద్మ'బౌంధవుం 1 జేగతిం దగు; 

నై ప్రచృన్ను.కైన యీశేయచ్యుతుని న 
కునిగ నితరుండు దలందు నం$చని వచింప. కక 19 

చ. విని మునులెల్ల, నిట్టులగు 4 వింతయె లే దిసుమంత యిందు నం 

_ చని వసుబేవునిం బిలిచి 5 యందటు రాజులు కృద్మ ర*ములుక్ 

విన నిటుపల్కి; 'రార్య! యిశ 1 వీనులవిందుగ నాలకింపు శ్రే 

దథ్థను గని సర్యయజ్ఞ విభుం $ దామరసాతుని గృనమ్హు నీళ్వురున్. ౩౪ [0 

చ క్రృతువులం దృ_ప్టిచేయుటను 4 గర్మ మొనర్చినం గర్భ శొంతయా 

హీతమగు మార్టమిద్ది యగు 1 నెల్లవిధంబుల నంచు బెద్దలా 

దృతి మెయి నిర్ణయించి; రిదిశయే తగియుండును జి త్తశాంతివై 
నం 

చ్యుతిగ ననట్టి సత్సదము $ నొందణగగలజేంయు నుపాయ మిద్దిరో మ. 

క. సులభోపాయం బాత్మకుం గలుగం దగుతుష్టి కిదియె 
స్తులధర్మము నగునని * పెద్దలు శాస్త్రము బెల్ల న నరనీ $త _త్తే పృజ్ఞులు గ 3.3౬ 19 

తే, నిర్ణయించిరి దొరకిన 4 నిర రలధన్ 
_ముననె నిహ్మ్మాముండయి న్ ద్రం $ గనుచు సర్వ 

మదియె ద్విజుండగు సాధుగ్భ్య్శహస్ట స్థువునకు. 32 19 

క. శే ల యామార్లం విదియే, యా; యజ్ఞప్ర, తతి యీవి + యనువానిని ఇ 

స్రేయతనియతి నొనర్చుచుం బాయం దగు ధనేసణను బ్ర బ కఖాొథక 

నీ, గృహములయందుండి + యెలమింబొందంగందగు భోగంబులను దారకప్రు త్త రూ 
మగునీషణను; దనుశవంతము6 గాంచంగం గాలము చేతః గళబ్లంగందగి నే 

tnd "కచ NG శ జను వదలంగ క చక్ ను గ్టోసాధు! ఏం 

లే, వసములకు. బోయి; ర రిల దిగ్గజ కడ వడ 

డేవమానులకుంః చితృత$తికిని మూడు 

బుణములు గలాండుగాం బుట్టు 1 నిట్లు పుట్టి 

చాన దీర్చంగ; వలయు సోద్భావ మూని. 3౮౪౨. [1 



రాళ] దశ్లీమస్క_ం౦ంధము. ర్క్రల్తి 

క. క్రతువుల నధ్యయనంబును సుతోదయంబునను వాని $ సొర్రిషం దీర్పకా 
హితమగు; వానిందిర్చక్క త్షీతిం దిరుగునతండు దుర్తీతిం బడుజొమోా! 3౯1964 

—_ర్తీ 

క. మునివీతరుల బుణముల- ద్కీర్చినవాండ పె యజ్ఞ ములను] జేసీ సురలయ 
ప్పునుదీరిచి యన్ఫణుండవై, తనరి నిశేతనము వే వోదలుము మవాత్తా! ౮౦ 1965 

చ. వలుకులు వేయునేల! దృఢశభ కిని బూర్వభ వంబునందు నా 
జలరుహనాభుం దన్నితివి 1 చక్కనివూజలం గాన చఊానిక్షికా 
ఫలముగ దేవచదేవుడగు $ ద్రైహాము మో కివు 'డాత్త్మ జుండుగా 
వెలసి నటంచు మౌను లిటు + వెడుకం చెప్పిరి చి తక్రశాంతిశై. ౮౧ 1966 

అథి సను దేవుండు జన్నము లొనర్చుట. థతా- 
తరలము. అనుచు మౌనివరేణ్యు లాద్భృతి 4 నర్ష్హ్లమౌ విధిం చెల్పంగా 

వనజనెత్రుని తండ్రి తత్పదఫవారిజంబుల శెంతొ వే 
డ్క_ను శ్ర కామము లాచరించి తీగం ద్రైసన్ను లం చేసీ. మాం 
రనుమతింపుండు నాయొన ర్చ్బెడు 1 యజ్ఞ ము౯ విధియు_క్లిగన్, ర 1067 

తే, నిర్వహింప బుత్వజులయి $ నియతిమిాలు 

నుండ దగునంచు వరియించె క ను _త్రమమ్ము 
అన కల్పమ్ము లగునట్టి 1 యజ్ఞ ములను 
వార లామేత్రమునయందె $ వరుసమిాణుి. ౮.9 1968 

నీ, .సర్వవ_స్తువులను $ సత్వరంబుగలనార్చి 'శేయింపంబూనంగ 4 నాయదుకుల 
వరులు సుస్నాతువై $ నిరుషమాలంకారముల నొప్పి (క్రృతువ స్తువుల గుపొంచి 
సాయమె నిలువంగ $ సారనవోరముల్ వారికంఠంబుల 4 భాసీలం గని 
నర్షవస్త్రంబుల $ నాదృతి ధరియించి భరణీశ్ళరులు మణోదామములను 

తే, జక్క. ధరియించియుండిరి + సాయవడంగ నంత వసుదేవపత్ను లు $ నమలరత్న | 
వదకములు కంళముల; గాల] ఖ్ వ్యవస్త్రములను గట్టి సుగంధచోర్చల నలరుచు, 

*క, కనకము పెండిని గృముకములను హస్తముల ధరించి $ లలితగతుల శా.. 
లను బొచ్చిరి; తత్సమయం,బున భర్యానకమృదంగీములు శఛొంఖములున్. ౮౫ 

క, మొరయించిరి నటనర్యుల్కు సురుచిరముగ నాటలాడు $ సుదతులు సభ్యుల్: 
శర మానందము నొంచెడు కరణిగ నాట్యంబు చేయఠగా మాగథులున్. ౮౫ 

క, సూతులు నట్టి నుతించిరి చేతోముద ముబ్బుచుంటచే గ ంధర్వీ 
యుతి గళరన, మాతటి నెల్ల రు నుతింయనలరుచుం బాడన్, ౪౬ 

క ఫాల 'రాణులం గని, హితమగు నియమంబుమిట 1 'నెలమిని బుత్వి 
క Ne Pe ప పూయ నాడా 3 TYREE TES + 

శాలాందిశే ద్యజ్ఞ బళ్నీ శృ్ళెపీయు _స్త్వన్యథా నురాః” అని భ్యాఖ్య. 
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గ్వితతియు వారలనేత్ర, ద్వితయము నంజనముం బూనీ $ దిద్దిరి చక్క_న్. ౪౬ 
క, నవనీత లేపనము చేత వపువులకు లేషనంబు 1 దగినవిధిం జే 

య వజలు పదునెనమండ్ర,ను, సవిధిం గూడుకొని కృష్ట్రోజనకుం డపుడున్. ౮౭ 

క, తారాసంయు కుం డౌ, నీరజరిపుమాడ్కి.. నొప్పే; + నియతి౯ బుత్వ్ 

గార మభిపేకం బ, వ్వారికిం గావించి తగినోవ స్ర్రము లిడియున్. ౮౭4 1975 

చ, వలయములుకా మణీఖచితశభాసురహారము లాట్లనూవురం 

బులు మణికుండలంబులును $ బూజ్యత మేతరసత్కలావ మి 
'మ్లుల నొసంగంగ వానింగొని $ భూపతి భార్యలతో ధరించి ని 
 స్తుల విభవాభిరాముండయి 4 శోభిలె నిట్టులు దీతుం బూనంగన్,. ౮౮ 1976 

సీ, ఎలమి బుత్విక్సదళస్యులు నూత్న కౌ శేయవస్త్రముల్ ధరియించి 1 వాసవాధ్య 
రమునందు నెట్లువి$ రాజిల్లిరో యబ్లు యలరారి; రంత జి్రవాళి కధివు 
లగు రామకృష్ణులు $ నాత్మ జాతకళ త్ర బంధు సంయుతులయి + వరమనై జ 
విఖవానురూవత 1 విలనీప్ణి; రంతట మునివరు లార్టి వజ్రమును య థార్ష 

ఆ. గతిని నిర్వహింపం $ గృతువున నుత్తమ, నియమమూని క్ర ఫహ్షాని జనకుండును 
సర్వవిధులం గ్ర తువుసాగించి హరిం దృప్తుం జేయం దలంచె ము _క్రీనీద్ధిం గోరి, 

వ, ప్యోతిష్టోమ దర్శవూర్థమాసాదులగు ప్రా కృతములను, వానివలన వైళ్ళతము 
_ లగుసౌర్యస త్రాదికంబులను దృవ్యమంత్రతం బ్రేశరుం డగుయజ్ఞ వురుషుం బ్రతి 

యజ్ఞ మున నారాధించి శా స్త్ర విధిని మాజక బుత్టజులకుసం వూర్ల దహీణల నమా 
ల్యగోభూములను గన్యకల నొసంగి సంతుష్టులం గావిం చె, అంత నాబుతిం 

పత్నీ సంయాజావభృ్ళథవిథానంబుం బడనీ రామ హ్రదంబున యజమానపురస్పరు 
లై యవభ్ళథ స్నానంబు వేసిరి, వసుబేవ్చం ఉట్టు లవభృథ స్నా నంబునొనరించి వం 
దిజనులకు వ స్రాలంకారాదులని చ్చ; (శ్రీలునళ్లు దానంబులొోసంగి యలంశృత లై రీ 

 అంతవారు సర్వవర్ణములకును “శునక ములకుంగూడ నన్న దొనంబు ఉనీ బహు 
మానంబుల నొసంగి సంతుష్టులం గావించిరి. మజీయు నానసుజేవుండు విద 
కోసలకురు కాశి ే కయసృంజయాదు లె నబాంధవులకును దత్సత్ను లకును దత్సు 
త్రులకును సదస్యులకు బుత్విజులకును బేవతలకును మానవులకు భూతపితృ 
చారణులకు నుచితరితి ను_త్రమపారితోషీకంబు లొసంగె, అసత్కారయిల నం 
గీకరించి వమహానందమునొంది శునివాసుం డగుకృస్తమూూ_ శ పడుకొని యథ 
రంబులం బ్ర ౦నించుచుంబోయిరి. థృత'రా ప్ర విదురులును, 'బొండవ్రులును, గుంత్రి 
దేవియు, భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖులునుు దక్కు.ంగ లసుహృద్బంధువు 
'వ్యాసమహార్దులును న్నవాతిళ యంబున యాదన్చలం గెలవించుకొ 

వట శక ॥ . | క్ల! న Poteet) Sortie tt mi Det Afar oy atop 

రత గృృ్వలంకృత్ వర్లైనాళ్వభ్య్ళోఒ న్నన వూజయక” అని మూలము. 



రాళ] దళమస్క౦0థము. + ర్ఢీ1 

బలంబున వారివదలీపోవ నొల్లక, యెంతొ" కష్టంబునం బోయిరి, తక్కు_ంగలజనులు 

' నక్ష "వారినెడంబాయంజాలక వమురలీవమురలీ చూచుచుం దమతమనెలవుల కరిగిరి, 

నందగోపాలుండు రామకృష్లో గ నేనాదులచే నర్చితుండై. బంధుర వాత్సల్యంబున 
నాగోపాలకులంగూడి యందే కొ"న్ని దినంబులుండుటయు వసుదేన్రుండు వునో 

రథమవోర్ల వంబుం దరించి సుహృదులుం దానుం బ్రాయంబంది నందుని హా_స్తంబు 

పట్టుకొని యిట్లనియె. ౬౦ 1978 

శ్రా అన్నా! మానవకోటి కిశ రుడు న్నహంబన్న. పాళంబుం దా 

నెన్న౯ రాని నిజోరుళ_క్రియుతి నోళ్లుమాటరా నట్లుగా 
విన్నాణంబున నేర్చజం చె. గద! యీశవిళ్వంబునం గ్ ర్టిసం 

ఫన్నుల్ శూరులు బలి వానింగొని లేగోపంజాల రొక్కి_ంతయున్, ౬౧ 1979 

ఉ. జ్ఞానముచత యోగిగణీస_త్తములై నను వాని ద్రైంపంగా6 
బూన రశ క్రులౌట నని $ బుద్ధిదలం చెద; ను_త్తమో త్తముల్ 

గా నెజీనొప్పు మూరలు నొకం డొనరించిన మేలి దంచు నే 
మే నెటుంగంగయజాల కిటు? లెట్టులొ గాలముపుచ్చు మావయిన్ , ౬౧4 . 1950 

చ. ఉనిచినమ్మైత్రి యిట్టిదని $ యూహనొనర్చం దరంబుగానిదా 
నన నిశ దానికి౯ బదు పోదంచు నొనర్చంగలా మె? దానికీ 
డనం దగునద్ది యెద్దిగల $ దట్టులె యయ్యును మైత్రియద్ది యిం 
కను జెడకున్న బే పొగడతయగాం దగియుండజెడుంగా దె మెప్పుడున్. ౬౨ 1981 

మ, మును కంసథీతివబ్రువుం డొగి మముం 1 బోనీక యేంచంగ నే 
వనికి౯ మే మసమర్గతం గనుటచే 1 భ ద్రంబులక్ మోాకుం జే 

యను 'లేకుంటిమిగా దె యిప్పుడు ప్ర భూ; తై శ్వర్యగ ర్వాంధతం 
గనులంగానంగం జూల మేరినయినం $ గాన౯ా సుహృత్స_త్తమా! ౬౩ 1992 

క. మామేలుం బరికింపక, యామెయి నున్నార మింతేశయే మాచరితం; 

బోమానద! యిల 'శేయ్యస్మా_ముల కీరాజ్యభూ రశసంపద 'లెప్టడున్ , ౬౩౪ 

ఆ. కలుగ కుండుంగాక! $ కన్ను గానక దాన, సాధుజనుల బంధుీజనుల నతడు 

గానకుండు; ననుచు $ గాఢసౌహృదమును మనసు విన్న ంబోవ 4 మాటరాక, 

క, ఆనకదుందుఖ తత్క్బృత,మౌా నుపకారము స్మరించి + యతయీయుగము సై 

సైసీరు గ్ర ముం జింతం, గానం జేయంగ నేడ్చెం$ గడు నాతురుందై.౬౫1 985 

ఉ. నందండు మిత్ర వర్యుండె యశనందగు కృష్ణునితం డ్రి కళ్లు గో 

విందునకుకా బ్రలంబుండను 1 వీరునిజంపిన రామమూర్తి కా 
నందముంణగనార్చుచుం బ్ర, తిది+నంబుం బ్రయాణముచేయుచు౯ సుహృ 

ద్భ్భృందము లిన్ఫ్ర మానుండని $ యెంతయు వెండగ నాదరించుచున్, ౬౪ 1986 



ర్రీఢ2 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగ వతము [e, 

క. నేడని ేవని పయనం, బూడనిబాడంగ యదువు $ లొప్పంగంజేయక 
మూండునెలల్ నివనీంచెను దోడం జరియించు సుతులతో శణ మట్టుల్. ౬౬ 

నీ అంతట వసుచేన్రం $ డాయు గ నేనుండు కృష్ణోద్ధవులు హాలి 1 యింకంగల్లు 
ను_త్రమబంధువు + లొప్పుగ మేలగు నాభ రణమ్థుల $ నంబరముల 
బవాంపరిచ్చద ముల $ బారిబర్హంబుగ నిచ్చి కామితములోనెల్లం గవార్చి 
సాగనంపంగ బంధుశసమితితో గోపాలకులతో డ నానందుం $ జెలమి మిగులం 

లే, బయనమై పోయె; నందగోవకులు వారి 

వనితలు ముకుందచరణాంబూభవ యుగమున 
మనసు లెంతయు౯ డవిలియుంోడ నెటు వాని 

మరలువం జాల శేగిరి $ మథుర ెట్లొ. ౬౯ 1988 
[లే.పాండన్రలు కుంతియును ప్రీ తిశబద్బ నేత్రుండనుమతింవల నేత్రముకలందు బాప్ప 

వారినిండ డగ్లు త్తికం4 బలుకురామిం జనిరి స్వపురంబునకు బంధుశజనులగూడి.] 

వ. ఇట్టుబంధును లెల్ల. బయనముచేయ వానకాలం బాసన్న మగుట యొతింగి 
హరిదేవతలగు యాదవు లెల్ల ద్వార కానగరంబునకుం జని యందు గలవారల 

అర జ శెల్ల( దీర్ణయా త్రయందుసాగిన వసుదేవుని యజ్ఞానుస్థానము సుహృజ్ఞనదర్శనము 
... . లోనగు గాథలం చెలియంజేసీ రంత. ౭౧ 1990 

ఎనుబదియైదవయ థ్యాయ మను. 

చ. అనీ. హరిళ క్రి తెల్చం దగూనాచరితంబు వచించి యాళుకుం 
.. డనియె మహీతలేళ! యిత 1 నవ్వలిదా వారిసచ్చరిత్రముకా 
నిను మొకనాయడు. రాముండును 1 వెన్నుడు వచ్చి యడంకువకా దమం 

తన యభివాదనంబులం బ+దంబులం బూజలం దన్చం దం డ్రియున్ .Yy 1991 
చ. పరమముదంబున౯ సుతుల $ భవ్యగుణాకరు లంచు మెచ్చుకొం 

చురుతరతత్చ 9భావముల + నొప్పుగం దెల్పు మునీం ద్ర వాక్కులక 
నిరుపమతత్పరా కృమము $ నెమ్తదిం జక్క_ందలంచి వారినా 
దరమునం చేరంబిల్చి వితతం బగునాళ య మొవ్చ నిట్లనున్, ౨ 1992 

సీ శ్రీకృష్ణ! శ్రీకృష్ణ! $ సిద్ధ యోగీశ్వో రా! సంకర్ష ణా! మహసత్త్వ! మోస 
నాతనా! మోర లోభూతలమునకుం బి, థానవూరుషు లని ॥ జే సేటుంగుదు 
నీజగం చెవనియం + చెవనిచే నెవ్వని సాథనత్వంబునం + జక్క నెవని 
వలన, నెవరికొఆ శ కలరు నెన్వనిదయి యొట్టికర్మంబుగ $ సెట్టిదగుచు. 

తే. నేర్చడునొ యట్టిదానికి 4 చెల్ల గార 
ణమయి తగుచును భోక్త ఎ్రభోగగ్యముల కరయ 

a 
Je 
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గా నియామకండగుచు నశఖండ తేజు 
డైన యీశళ్వరుండవు నీవె $ యగుదువుగద! ఈ 1998 

వ. అథోతుజా! యిట్లు నానాప్ర కారంబులం బ్రపంచమును సృజించి యాక్తేచ్చం 
చేన్సీ యందుం బ్ర, పెళించి (ప్రాణం బనంజను కి యాశ _క్రిచెతను జీవ్రండనంజను 

జ్ఞూనళ_క్రిచెతను భరింతువు. విశ్వమ్థులం బుట్టించు ప కృతిముఖ్యంబులగు శ క్త 
లన్నియు. బరతం త్రత్వంబును, బరస్పరవిసదృళ త్వంబును గారణంబులు గాలగా 
నాత్మళ కులే యగు. ప్రకృతి లోనగు వాని వ్యాపారంబు చేషప్టైామాత్రంబ కాని 
శ క్రిగాదు. చంద్రుని కాంతియు. నగ్ని తేజంబును, సూర్యునివ భయా, నత త్ర 
తటిల్లతల స్ఫురణస_త్సయుం బర్బతములస్థిరతయు, భూమియా థారత్వగంధ 
ములున్తు జలముల తర్పణ ప్రాణనంబులు, నాజలములును, రనంబు నీవేయగు 

..దువు. దేవాదిదేవా! వాయువు నోజస్సహాచేష్టాగతులు నీవ యగసదువు. 
దిక్కు.లును, వానియవకాశంబు నీవకాదే? ఆకాళంబును, దదాశ్రయంబగు 

స్ఫోటంబు నీవే? నాదము, వర్ల, మోంకారము, నాకృతివృథక్క్రరణంబగు 
వై ఖరియు నీవేయగుదును. మజీయు నింద్రి యములవిషయ ప్ర కాళనళ_క్రియుం 
దదధిష్టాతృ దేవతలును, దదధిషఘ్రైానళ_క్రియు, బుద్ధిధర్మంబులగువ్యవసాయ ప్రతి 
సంథానళ కులును, భూత కారణంబగు తామసాహం కారము నీవే? మవోళత్మా! 
ఇంది యకారణంబగు రాజసాహంశారము నీవే? చేవకారణం బగుసాత్వి 

కాహంశకారమును, జీవసంసారకారణంబగు వ్రథానమును నీవేయగుదువు. పర 
మేళ (రా! ఘటకటకకుండ లాదివి కార ద్ర వ్యములు నశించినను మృత్తి కాసువర్హాది 
వ్రశృతిద్ర నము నిత్యముగ నుండులాగున నీభావములన్నియు నళించినను 
నీవు కాళ్వతుండవై విలసిల్లుదువు. స్వత్త్వరజ_స్తమోగుణంబులును వానివృత్తు 
లును బర బ్ర పాస్వరూపుండ వగునీయందు యోగమాయాకల్సితంబులు, 

_ శాయట్టి నీభావములు మిథ్యాభభూతంబు లేయయ్యు వికల్పంబు లగుచు నీలోవలం 
బి, తీతిమా త్రంబునం దో౭చు చుండు. నీవును వీనిలోనం గారణత్వమున నను 

గతుండ వగుదువు. అంతియకాని పరమార్థదర్శనమున విక ల్పరహితు డవగునీ వే 
శేషింతువు. నిష్ప్రివంచంబగు నీసూత్తగతిం చెలియంజాలక యవిచ్యాాంసులు 
కర్మముల గుణప్రవాహంబున సంసరింతురు. యాదృచ్చికంబుగా దుర్లభంబగు 
సన్మనుహ్యజన్మముం 'గాంచియు నీమాయవలన నాత్మార్ధమున నేమటుచు నింత 
కాలము వ్యార్థముగంబుచ్చితిని. వీండు నేను నాయది యను దేహసంబంధిపుత్రాది 
విషయక న్నే హపాళముల నీవీజగంబులను బంధింతు వనివలికి మటీయు నిట్లనియె. 

క. ధరణీభరము హారింవంగ, ధరణీళుల రూపుమావ 4 దలంచి మహిమముం 
గరముం గనంబడనీ కవ్క,రరించిగిరి మిరు మాయ 4 తా నొడంహాడన్, ౧౭౪ 

క. అరయంగం బ్ర థానపురుమ్కేశ్వరు లగుదురు గాని యాత్మభవు లీనా శే 
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వరుసం గా రీవిషయము, హారి నీవే వెప్పితివి గదా! యొకచోటన్, ౧౮ 1996 
తే. ఆర్హబాంధవ! యాపన్నుశలైన వారి, కమురుసంసారభయము నోయ్యమునంబావ్యు 

నీవదాబ్దయుగన్లును 1 నేను భ_క్టి నాశ్రయించితిం గాపాడీవయ్య నన్ను. ౧౮౪ 
చ. తనువున నాత్మబుద్ధియును $ దద్విషయంబునం బు త్ర బుద్ధియుక౯ 

గని యిట నింతదాక మదిం $ గాంచినయిీావిషయైకతృన్ల యో 
వనరుహానే త్ర! చాలు. నిటుగవంటిది. వేళతొకం డుండంబోదు నే -. 

/ ర్పున భ వకూపమందుం బడర ద్రోయంగం గావునం'జూలు నిద్దియున్. ౧౯. 
తే, ప్రతియుగంబున నాత్మధోర్మంబుం గావ 

మాకు గొడుకుగ జని చు 1 నీకడింది 

విషయ మానా(డు సూలతి కాకీ వేళ మునను 
నీవె వచియించినాండవు $ గావె కృష్ణ! ౧౯ 1999 

మ, సురమార్లం బటులే యసంగుండనుగా 1 శో భిల్లుచుకా నీపె యీ 
శరర! నానాతనువుల్ ధరించుచును వే $ వానిం గ్కీయాంతేంబున౯" 
బరివర్థి ంచుచు నుందు వెల్ల యెడల౯ా $ వ్యాపించు నీడై మహ 
_త్తరమై యొప్పు విభూతిమాయ నెలుంగ౯ా 3 దత్త్వాత్మ! ళక్యంబొళో! ౨౦ 2000 

చ అని వసుదేవుం డివ్విధి మవోమతి నెంచి వచింప జక్కంగా . 
. విని వనజాయలేతణుండు స్ట విష్ణువు దం,డ్రినింగాంచి యంతయుకొ | 

వినయనినమ్రు డై స్మి తము 1 వింతగ మోమునం గన్నడంగ ని 
_ ట్లనియె మృదూక్తు లుల్లసిలనట్లుగ; నోజన కా! మవావమతీ! ౨౧. 2001 
చ. సుతులను మమ్ముణనార్చి యిటు $ శు థ్రతమాయతత_త్స్య సారవా 
. _క్రతి నుపదేళ మిచ్చితిరి; $ ధన్యుల మైతిమి; సర్వ వెదస 

మృతమగు నద్ది; యార్య! యొకకమాట వినందగు; నేను మీర లీ 
పీొతమతి నాదునగ జుండు 1 నీప్రరవాసులుః జక్క. నెంచినన్. ౨౨౪ 2002 

క. స్థావరజంగమ రూపం, బౌవిళ పం బిదియు బ్రహశమగు నని మది సం 
భావింవం దగియుండును, భూవాయ్యా కాళ ముఖ్యశభూత వరంబుల్, ౨౩ 

వ ఘటాదిభె"తికవదార్థంబుల నావిర్భావతిరోభావంబుల బహుుభంగులం దో౭చు 

 కితోఒన్యో నిదణో గత అని మాం. “ఆ a గ 
శే లీ. లీ ద్ క్ ఆని న్కు. అన్యః అన్య ల్వ్యేన” అని వ్యాఖ్య * 
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అరి. రాౌమక ములు తల్లికి మృతపు త్వ తృలనుజూఫుట, అణా 

సీ ఒకనాడు సుగుణాళి 4 నొప్పీనబేవళకి సర్వదెవాత్మయై $ తమజనించి 
నదిగాన దనవు త్రు 1 లాదృతి గురునకు మృతపుత్రుకుని దెచ్చి 4 యిచ్చిరనుట 
విని విస స్మయంబరదీ 1 మును కంసుం డదయు(డై చేపిన తో "లి తనుజనికరంబుం 
దల(చుకొంచును దుగఖోసలిలంబు లతుల నిండియుండల రాముని హరిం బిలిచి 

' దైన్య మొప్పంగ నిట్లనుకదలంయ నెట్లు, తగనియాత్మ వెలంగు నో$ధన్యమూర్తి! 
రామ! శ్రీ రామ! యోగిశ్ళకర ప్ర వ భూ! వ ,నరుహాలోచన! కృష్ణ కృప పర మేళ. 

మనసుల6 దోంచినట్లు బహుుశమానముమిోఅంగ సంచరించుచు౯ 
మునిమతమెన శాస్త్రతతిం $ బూనికమిజంగ దాంటి కాల మొ 

"య్యనం దమసత్తముం జెటువ$ నారయ భూమికి భారభూతులే 
యనందగియున్న భూవిభుల 4 నందణం గనాల్పంగ మూర  లెర్వురున్. ౨౯౪2006 

* జగములక్ సృష్టిచేనె నెడు 1 సరజభవ 

పూగమున కీశులై యాదిక పూరుషు డ్ 
' మిరు నాగర మునంబుట్టికనార sen 

నే నెలుంగుదు మున్ను 'స$యెడను మదిని. 30. 2007 
వ, ఎవ వ్వానియం ళాంశాంళభాగమ్హున విశ్వొత్ప _త్తీస్రతిలయంబు లగుచుండు నట్టి నిన్ను 

4 

5] 'రణు-వొచ్చితిని. గురువ్చనానతిం జిర కాలమునకు మున్నే మృతినొందిన తత్కుు 
మారుం దెచ్చి గురువర్యునకు గురుదథీణ యర్పించితిరి. అశ్లే కంసునిచే వతు 
లగు నాపృథమకుమారుల మిామూలమునం జూడంగోరియున్న దాన 'యోగీళ్య 

' రేళ్వదలుగాన నీనావాంఛితంబుం దీర్పందగునని దేవకీదేవి పలుకుటయు. 33 
. జనని మనోరథం చెజీలి $ చయ్యన వారలు యోగమాయనుం 
గొని సుతలంబుంజేరిి రటం 1 నార్తి వనించెడు చె దై త్టనాయకుం 

డనువమళ _క్రిరాజితుండు 4 నా బలీవిశ గణాత్త్మభూతు లై 
తనకుం బ్రియంబు గవార్చందగు 1 దై వముై తస రామకృష్ణులన్. కర 2009 

. కనుగొన వారిద ర్శన మీఖండమనకి స మదంబుంవార్చ ది 
గ్రనం బరివారయు కృండయి | గాథతరం బగుభ క్రి లేచి వం 

ద్న మొనరించి వీళములం $ ద ప్పసుదక్ల మయంటుల౯ సుఖం 

బున వనీయింపంజేనీ వదశముల్ గడి"గెకా సలిలంబులకా విధిన్. 3౫ 2010 

. కమలజముఖులకుం దత్సద, కమలంబులం గడిగినట్టి 5 కమలములు శుచి 
తము తార్చుంగాదె వానిని దనువారింగూడి తలనుకభరియించెం దమిన్.3 ౬ 

ఉ_తృవమూంబరముల 1 నురుతరాభరణాళి ననులేవనముల మా+ల్యముల' ధూప 
| దీపాదులను మజీది వ్యామృతోవ పనుభ తభ తణమునీబవాువిభములం 

_శాం-భా 70 

గజ వలా 2 క స — 
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బూజించి తనకులీమును ధనంబును దన్ను నర్చించి _ైప్రేమార్ద) మైన చి త్త 

మున భ గవత్పదశవనరుహూుంబుల మాటిమాటికి దలంచిసోమ్మదముం దొంగం 

లే, గనుల నానందజలములు $ గ్రృమ్థుచుండ 

.బవాశేరోమాంచములు మేన  బర్వ గద్ద 
. “దస్వారంబున నిటువల్కె_ 4 దత్పరతను 

;స్తకలల్లో తాధినాయ కా! $ చక్రహ_స్త! 3౮ 2012 

వః తనంతుళా, ఫా కదేశమున ౩ విశ్వమును ధరించు నీకునమస్యా రము. జగద్విథా 

తయై సదానఇదరూపుండైైై సాంఖ్య యోగవితానస్వరూపుండై వరమాత్త్మయణగు 

నీకువందనము. విరాదర్శనము భూతములకు బరమదుర్లభ ంబయ్యు సాధువులకు 

సులభంబగు. కావుననే రజ_స్తమస్స ్ర్రభావులగు మాకు యాదృచ్చికంబుగ 

. శో టభించె, దై.త్యదానవ గంధర్వులు సిద్ధవిద్యాధరచారణులు యతరత॥వీశా 

చంబులు భూత ప్రమథనాయకులు మేమును కాస్త్రగమ్యుండ వై శుద్ధస త్త 

థఛాముండు ననందగునీయందు నిత్యవై రముం బాటించి భ వదీయసాలో క్యాదిసా 

తృత్వములం గాంచిరి.సంసార కారణంబు భావం బేక దాగోనిర్భర వై రంబునం బుట్టన 

స, భ_క్లింజేసి శిశుపాలాదులు కొందటునుు గామంబునంచేని గోపీకాదులు కొంద 

.. యును నీకుసన్ని హితులై నట్లు సత్వావిష్టులగు దేవాదులు కారు. యాేళ్వ నే 

శ్వరా! యో గేశ్వోరులుంగూడ నిది యిట్టులని నీయోగమాయ నెబుంగచనేరరు. 

. అత మావంటివారలం జెప్పుకొన నేటికని: పలికి మజీయు నిట్లనియె. రర 2018 

సీ, కంజాత నేత్ర! నిశహ్మా_ములకుంగాడ సంమృగ్యమైన నీగచరణపద్య్మ 
ముల యాశ్రాయముక మెం + దలయ నన్యంబయి యాలయంబను వేరీనమరునంధథ 

కారావృతంబగు * కఠినకూపముం బాని సాధువిశషమునకు $ శేరణములగు 
తరువ్రులమొదటం దశద్దయు నివాసముచేనీ తమయంత రాలినవిమలఫ లము 

లే. ఖములచే చేహయాత్ర ను $4 గడపుకొనుచు 

. శాంతినూనుచు నొకయడనే $ సర్భసఖుల 

గవాడియేం జరియింప నాకు గృసమోాణు 
ననుమతి నొసంగుమా? కృష్ణ! $ యమరవంద్యు! ర౫ 2014 

క, వరమేశ! సకలజీవ్కేశ ర! మాకుం బనియొసంగి 4 సరగునం చాసో 

. తృరములం దొలంగింపుము నీ, సరమాజ్ఞ ను దలధరించి క భక్షి వెలయంగన్, 

ఆ. సంచరించు పురుషీస_త్తమునకు విధి బంధనము ని'వేధోబంభనమ్ము 
"వడలి పోను ననిన 1 ఛ్ గవంతుం డ వ్వాసు, దేవుం డిట్టు లనియె $ భాననులర, 

———_— వ * “శిదనోదృద్ధ వై శేణ భక్త్యాకేచన కానుక నతథాన క్ష్వసంరజ్ఞా స్పన్ని కృష్టా న్సురా 
_ధయటొ కోక ఆని మాలను, “శీచన వై ద్యాదయః. కాకుతోభక్య్యా గోప్యాయణ. అని ని వ్యాఖ్య. 
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క. స్వ్వాయంభువుమన్వంతర, మేయెడం దగియుండె నప్పుడే మునినాథుం 
డై యలరు మరిచికి న్యూర్లా యా పారత్న మున దోనయపట్క_ మొగిన్. రజీ 

క, జనియించి రట్టియమరులు, వనజాసను స్వాతృీజయయి $ వాన్ మిగుల గాం 
చినయట్టి సరస్వతివాం-ఛను గూడంగోరువాని 1 జాల్మునిం గనుచున్. ౮౭ 2018 

తే. పరిహానీంచిరి; తద్దుష్ట్రకభావముననె యనుర యోనిని బొంది రశయ్యదనునం టె 
పుట్టిరి హిరణ్యక శివునికవు త్తు లగుచు, వారినే యోగమాయ యీభంగళ క్షి. 

క, కొొనివచ్చి దేవకీ కుతే.ని జేర్చైెను వార లంత 1 జెచ్చెణ జననం 

బునుగాంచి కంసహతులై , చనుదెంచిరి నీదుకడకు $ సద్భృ_క్టవరా! ౪౮ 2020 

క, నీకడనున్న వా రిపుడు $ నిర్భరశోకపరీతచి త్త మొ 
యేకరణిం దదంతము నీదేవిధిం గానం లేక తల్లీ మ 
మైాకరుణాఢ్య! పంవంగ మీహోన్యమ మూనియె వచ్చినార మా గారీ 

శోకము దీర్చ నామెతొలనూనులం దోడ్కొని పోను కోర్కి_తోన్. ౮౯ 202] 
వ. స్మరుం డుద్దీధుండు, పరిస్వ్రంగుండు పతంగుండు, యము ద్రభృత్తు, ఘృణియు 

నను నీయాటుగురు మత్ప్స్రసాదమున శావసంతావంబుంబానీ సద్దతింగాంతు 
రని వలికిన నాబలీచ క్రవ_ర్రియు వారి నర్చించుచు నవ్విధంబున నొసంగా, 
సోదరు లంత వారిందోడ్కొని ద్వారకానగరంబున కరుబెంచి తల్లికి నివేదించి 
రంత. ౫౨ 2022 

చ, తనయుల గాంచి న్నే హమునం $ దళ్భ ఇమే చనుజంట చేయం గై 
కొని తమిం గౌాగలించుకొని $ గుచ్చి తొడకా వనీయింవంబేనీ చ 
క్క_ని తల మూరుకొంచు వడిం + గా జెడుపా బ్రుడువంగం వేసీ లో 
కనిచయసృస్టిపాతువయి 4 .శ్రాలెడు శ్రీహరిమాయ కప్పంగన్. ౫౩౪ 2028 

క. సమోదముగాం చెను; వారవమ్థాధవపీతశిస్ట్రమగు వయసుం గడు౯ా 
నమృనము అలర. ద్రావియు, సమ్వదమున హాగిథ రరశసంస్పర్శమ్మున్ vy 2024 

క, పలుమటు గాంచియు నావు త్రులు నాతి జ్ఞాసయు_క్రీతోయ గృస్లునకు౯ 
వాబికిం దలిదండ్రు, లకుం గరములు మోడ్చి నమస్కరించి + భూతాళిగనన్ ౪ 

క. సురథాను మొంది; రంతటం జిరకాలము క్రంద మృతిని జెందిన పుత్ర, 
తృర మేతెంచుట పోవుట, పరికించి సువిస్తయంబు 4 వర్వంగ మదిలొన్. ౫౬ 

తే, బేవకీజీని యదియుల్లం $ బావనతమ 
విస్గుమాయా ప్ర భావ మే  వేటుగాద 
టంచుం దలంచ్క నసంతప1ర్భ్యుమునన లగు 
నట్టి పరమాత్మ గ్రీకృష్ణుం  డఐనియందు. ౫౭ 2027 

క, ఒనరించిన యిద్భుత క్కార్యనిచయ 'మెంతేని గలదు $ రాజేంద్రా! యం 
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చును శుక యోగివరుం డొగిి, వినిపించుట నూతమునియు + వెడ్క_ మునులకున్, 

స్రీ తెలిపి యీరీతిని 1 బలికె నోమునులార ! నిర్మలకీక్రియా 1 నీరజాతు 
చరిత మూోయది యెన్న + జగదసుహర మగు సద్భ _కృక నైక చారుభూప 

_. ఇమగు సుఖావహ 4 మమలాత్త విజ్ఞానదము నగు వ్యాసపు త్ర త్రవర వరి 

తమగు నిద్దాని నాకదరమున నెవ్వండు వినునొ వేటీెకరికి $ కేమో 

తే, దెలుపునో వాండు హరియందు $ దృఢముగ మది 
నిలిపి భ యరహితంబయి $ నిర్మ లమగు 

. తత్పదముం బొందు నని తెల్పి ళా నిమాలి 
తాతుడయి యుంజె నంత నాయవనివిభు(డు. ౫౯ 2029 

న న 

ఎనుబదియాజఅజవయ థ్యాయ ము. 

-అిథిసు భధ (దా, కల్యాణ ము. ఖితా 

చ. వీని శుకయోగిచంద్రూం గని 4 వేగమ యిట్లని ప్రశ్న మొప్పంజే 
నెను బలభ ద ద్రకృష్ణుయం ఫ జెల్లెలు నాజనకాంబయా సుభ 

ద్రను మునినాథ! 1యస్టనుండు + తాను వరించె వివావామయ్యె నె 

ట్గని వినంగోర్కి_ యయ్యై నన 1 నాళుకయోగి వచించె నివ్విధిన్ ౧ 2030 

మ, వినవయ్యా! విజయుండు తీర్థముల 'నేవింపంగ లోనెంచి భూ 
మిని సంచారముచేయుచుక్ గనుచు మేశల్తేలంచుం గ్నీరించుచు౯ 
జనుచు౯ా వెడ్క_ బ్ర బ భాసతిర్థవరముక్ $ 'జక్కంగ దర్శించి యా 

తృను దా నెంచెను "మాతులోత్సజ సుభ దృకొ భ దృచారిత్రనుసీ. ౨ 20 

శక తక్కుంగల వారలవలు, కొక్క టియుం గొనక శాముం "డుద్భమమునం దొ 
నొక్కండె దుర్యోధనునకు, నక్క_న్నియ నీయందలంపె + ననియుకొ వినియెన్..౨4 

ర. మాతులప్ప త్రి తి, నెట్టయిన + మానక తాం బడయంగం గోరికం 

జేతము పొరగ రాముం డటం $ చేయువ ప్రయత్నము నిష్ఫలంబుగా 
నీతటిం చేయనౌ ననుచు 1? నెంచి త్రిద౦డేగ నాప్పుభితువై 

యాతతరూవగోవనము 4 నద్భుతళ కే కి నొనర్చుచు౯ా జనెన్. 3 2038 
క్ తన కార్యము సాధింవంగను బూనియె యందు వార్షి శకములను ఖ్య్యాతిం 

గను నెలలునాబ్దు నివనీణ,'చెను బరులు డన్న బూ! చం దనువంగన్. ౩3౪ 

క. ఈతం డెట్టిండనుచుం, జేతమునం దెన్ననట్టి $ 4 శ ౦"ముండుకా 

బ్రీతిమెయిం బూజించె మృవోతిథియని నమ్మి విధిగ $ నతిభ _ మెయిన్ ఈ 2035 
Pe (కాటి ఇక want 

క్ “యథోవయేమే విజయో యా మనూసీ వా ఆని మూలము. 2 “దుర్యోధణాయ 
రాముస్తాం 'ాళ్యసీతి నచఛావరే” అని మూలము, 

నవంతయుు మను 



రాక] దళమస్క 0ధ ము. 569 

చ. బలు డొకనాయ గేవామును $ బావనమౌ నటుచేయుఃడంచు ని 
. ముల యతివర్యు నాకవటీమన రి నెటుంగక చెడి శ్రద్ధ చె 

నిలయముం జేర్చి శై త్యుమిడ 7 నెమ్మి భుజించెను సంయమిోాంద్రుండై 
వెలసీనయస్టనుండు మడి 4 వింత గదా యిది యంచు నంచుచున్. గ్ 2036 

స్త, పిఠవతంసి _త్రముల $ వేడుక నిట్రటు లూంగులాడలాం 

జారుత రాంగసంగతిని స్ట జాణతనంబునం జేయు కన్వ కా 

కారమవాోర ర రత్నము సోగాదిగం గాంచుచు 'నెత్రకంజముల్ 

భూరితరంపుం బ్రతి మెయిం + బొంకముగో వికసిల్ల నల్ల నన్. ౫4 2037 

ఉ. జన్వనులందు మిన్నయగు $ త్షాస్టలి నూతనసృష్టియా నిదే 
యివ్వనితావతంస "మొకఠలటజే 'లభియించిన 6 జూలబే సుఖం 

బవ్వల వేతొకండు గలశదంచుం దలంవలనౌ నె యంచు లో 

జవ్వనిపై విరాలగొని $ స్వాంతము నిల్పెం గలంగుచు౯ా గడున్. ౬ 2038 

ఉ. ముద్దులగుమ యామె ననథబోండులమె త్తని మానసంబులం 

దద్దిర! సమ్రదామృతము $ వోరితేరంబుగ నిండంజేయుచు౯ా 

ముద్దుడువో లి నున్న యలశమోనపుసంయమిం గుంతినూను న 
ట్లద్దికం గాంచి కన్టొనల $ నొ వ్పెడు సీగ్టున సుంత నవ్వుచున్. ౭ 2039 

ఉ. ఆనవమోహనాంగువయి $ నాత్త్మహృదతుసరోజయుగ్మ ము౯ 
'" బూనికమిాటు నిబ్బ పతోబుద్షిం జెలంగినదయ్యు నిట్టు లా 

_ మానిని మోహనాంగుండును $ మాననికోర్కు లనుండి; రాష థా 
నూనుండు నన్నుమిన్న యయి 3 శో "భిలునట్టి సుభ ద్ర ద, నెంతయున్. ౭4 2040 

చ. మదిని దలంచుకొంచు నొకశమాడ్కి. మరల్పంగ రాక యొప్పుడు౯ా 

గదురునితాంతే-కామమున 4 గాఢతరం బగుతొవ మొందుచు౯ 
మదవతి సంగ్రృహాంచి చనుశమార్చ మ దెయ్యదొ యంచు నెంచుచుం 

టం దనకు ర"మముఖ్యులు కేడంగి యొన 'ర్చృడునట్టి వూజలన్, ౮ 2041 

లే. సుంతయేం గాంచం డయ్యును $ సుఖ మతండు; 

దైనరఈోూాగంబునం జని + తానె వచ్చ 

దేవతోత్సన యొక్కుుండు 1 భావిసత్ఫే 

లమును సూచించుచుకొ దుముశలముగ నపుడు, ౮౪ 2042 

“దను లెల్ల a) _్రీనము ఫ్ యాం శీ నుజొడ్;గ 'పల్వడ గస 

మోాదమునకొ సుభ ద్ర రథము ్ష వడి సక్కీ. సుర కభూరిదు 
Fo A reer HYPE న్ te nan 4 wy ” 

“సోఒవళ్య కేశ, క కన్యాం పీరమన్ వరాం, పీ ప్రీత్యుర్కుల్లేతుణ ప్త ఇ 

నునోద'ణి” అని మూలము, 
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న్రాదిమతోరణస్థలము $ నల్లన దాంకెడు నంతలో నరుం 
డాదివుపూరుపానుముతి $ నంతకుం బూర్య మె పొందియుండుటన్. ౯ 2048 

ర 'దేవకియు౯ వసుదేవుడు భావము లలరంగ మంచిశబంధుత్వ మె యా 
నీవిజయున కిచ్చుటయని, శ్రీవిభునాళ యమె తారు శ చెందియు నుంటన్, ౯ 

చ. సమయ మిదే యటంచు వారిగసంజ్ఞ ను దెల్చుట వేగపోయి యా 
కమలద శేతుణకా బలిమిం 1 ఛగైకొనిపోయె; మవారథుం డతం 
డమరపతి ప పృద_త్తేమగు స్ట నావెనుచాపము గాండివంబు స 

జ్యముగ నౌనర్చి స్యందనము$నందుః జెలంగుచు వేడ్కవిరాజంగన్, ౯4 2015 
మహా స్రగ్ధర . 

ఫదిమేమో- హీతువౌ నంచితని బలిమి నె$శ్లుని పోనీకవట్టం 
._ గం దగుంగా యంచు భూరుల్ 1 కదినీ నలుగడల్ $ గానచాకుండ(, మాయగా 
మదినెంలేం బూన్కిమిాజుక్ + మదవతి కనియాశత్మ౯ా ముదం బందుచుండకా 
బ్రదరంబుల్ గూర్చి వైవ౯ + బరుగిడిరి భటుల్ 7 పంతముల్ వీడి యా గాన్. 

ఉ. వారలపాటుగాంచి యదుశవర్యులు బిట్టుగ మొజ్ఞ వెట్టంగా 
భూరిమృ గాలినుండి మృగభూవతి స్వాంశముం 'గొంచుబోవు న 
ట్లారమణి౯' సుభ ద్రం గొని 1 యర్జునుం జేగెన్యు వార్త యద్దిదు 
ర్యారబలాఢ్యు(డై న న బలీభ ద్రు దుని కర్త ములం బొరంబడెన్, oy 2)42 

*చ, తన ప్రియసోదరికా బలిమి $ దాం గొనిపోయెం బృథాసుతుండు నాం 
 వినంబడినంత రాము డెద 1 భీతికరంబగు కోవమూనెం చె 

ల్చన జలరాశివర్వదినసంతతిం బెొంగాడుమాడ్క్మ; నట్టు లే 

వనరుహనాభుం డాగ్రవహాము $ స్వాంతమునం గనండయ్యు సుంతయున్,. ౧౧ 

ఉ. అంతియగాక మి (త్రయుతులడై చని రొముని పాదయుగ్మ మ 
త్యంతరుడగ్ని యో వినీ యంబల-రారంగ బట్టుకొన్న చు 
గ్రాంతేవర్నాక్ర క ముండయియుం 1 దమ్లునిభ క్రి కికి సంతనీంచి వే 
శాంతి వహంచె నాహలీయుం $ జ క ర్కథరుండును బొంగె నంతటన్. ౧౧ 2049 

చ. వొలధరుం డానహోదరికి $ నాయమనాథున కెంతో” సమ్మదం 
'* బలరలం బారిబక్ష్హముల $ నర్ట్ప ములేని విభూషణ్యజం 

బుల హయభ ద ద్రదంతిరథకవుందములకా మటీి దానకాజనం 
బుల బని 'పెలొ; ; యదూద్యదాులు $ మోదమునొందిరి బంధంకోటులున్ ౧5 

# ఓ ఈ ోతచ్చు పృ) త్వా శుభితోరామః వర్వణీన ముహార్థవకి గృహీఠ పాదః కృష్టేన నున్ఫాద్భి శ్చాన్వ 
శామ్యత” అని మూలము, ॥ 

| ' 



రాజు] దళమనసన్క్మ 0౦ధ ము. ర్71 

-అ6 శ్రీవారి శ్రుత దేవమిథిలాధిపతుల ననుుగృహించుట. ధ్రితా- 

క. అని యీవిధి హరిచరితంబును బక్కి_ శు కాఖ్య యోాగికపుంగవుం డింకళా 
వినిపింతు హరియనుగ్రృహృమును బొందిన వారిచరితమును రా జెంద్రా! ౧౨ 

మ. శ్రుత దేశ్రండను విప్రృస్నత్తముండు కృషష్టుక భ_క్తి ధ్యానించి యే 
యిత రార్థంబును గోరకుండ నిసుమం$ లేం గోర్కి లేకుంట బూ 
రతం చెంపాందుచు నుండె శాంతేయనుసోద్ద)వ్యంచె సాయంబుగా 
నతండౌా సత్కవి తృషప్హ చెంద నిమదికా స్ట హార్షించు నెల్లప్పుడున్, ౧౩ 20052 

క. ఆతండు మిథిలానగరం, బే తనకుకా నసతిగాంగ $ నెనలు విచేవా 
ఖ్యాతవిషయమ్థునందుకా బూతచరిత్రుం డతండు $ ఫూజ్యయళుండు నౌ. ౧౩ 

. అతడు గృవో శో మీమందునుండియు సుంతయేం బ్ర యత్న ము "చేయ$శేసమయ 
బుచ్చుచుం దనయంతథబూజ్యభంగిని దై వవళశో మున దొరకిన$వ స్తువితతి [ముం 
చేతనె యతిథులం బ్రీతిసత్కృతులను దన్పుచుం చాం 'జేయఠదగినయట్టి 
సత్కి/యలను విధిగజక్క_సాగించుచు నుండె, నావి పృనవీర్యుండు దేవా 

ఆ. యొాత్ర, సాగవలయు $4 నంత యావాోరంబు 
బ్రుతిదినంబు టైవవళత దొరక 

వలయు ననుచుం గోరుశవాండు దానికి మించి 
కోరం జెన్నండేని $ ఛారణీళ! ౧౪౪ 2051 

చ. దొరకిన దానిచేత మదిం1 దుష్టిని గాంచుచు నర సత్కి_) యో 
త్క_ర ముచితంబ్రభంగిగనె 1 తత్పరుంై. యొనరించుచుకా వ్రజే 
| పరచరణారవిందములం $ బాయనిభ క్రీం జెలంగుచుండె, నో 
ధరణివ! యావిదేహవతిశదాంతుండు కాంతుడు నై యొసంగెడున్. ౧౫ 2005 

క, పేరున బవుళాళ్వుండని, భూరి వృ ఖ్యాతి గాంచె + భూపాలుం డతం 
డారయ జనకునిసంతతిం జేరిన వాడంచు నెలుంగుకవీతివవరేణ్యా! ౧౫42056 

క్ర నిరహంభావుండై తగు, నిరువురుం దన్న గరవాసు?లే యచ్చుతుప 
తృరనీజభ కుల యాదుగు, హరి భగవంతుండు వారిశనాదృతిం బ్రో,వన్. ౧౬ 

చ మనసున చెంచి వివ్రవరు 5 మైథిలునిం గనంబోన నెంచుటళా 
గనుంగొని దారుకుండు ఘన కాంచననిర్హితమొా రథంబుః బె 
చ్చిన దమి నెక్కి... సమాసంముతిం 1 జెద్స్వెలం పోయెను; వామచే్యండ డ్ 

మునిపతియ త్రినార దులశవూజ్యచరిత్రుండు వ్యాసమౌొని.యున్. ౧౭ 20౧59 
నీ, ఫార్హవరామ గీశస్సతులు కణా (నీతు లరుణ ముల యులు + చ్యవనముఖ్యు 

లాక్ష ఎన్హు తో "నేనుగనరిగితి మవ్వవి వార్త యాఫీంన్రు భూఫవరవ “రేణ్య! 
బు అర్గమం దందందుకభార్ల వాది గ హములంగూడి ఖెస్కరుం $ డలగునట్టు 

లొ 
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మునివ రేణ్యులంగనాడిోప్రుండరీకాముండు' చను దేరంగాం బౌరుగలును జనవద 

కే. వాసులును వహ స్తముల నర్ష రవ స్తు స్తువులను . 
బట్టుకొని యెదురుగ వచ్చి fr భ_క్షిం బూజ 

చేసీ, రాన_ర్హమునం గురో క్లే త్రమందు . 

వంగపాంచాలములను భగన్వవిహయమున, ౧౯ స. ‘2059 

వ. కుంతి ముధుశేకయకోసలార్ల ప్రముఖడేశంబులందును  మజియుం. దక్కినబేళ 
'“ములయందును గలవూరుషు లును నారీముణులు నమూల్యవూజాద ద్రువ్యుంబులం 

గొని స్మేరవిలోకనంబుల సుస్మి తంబులం జెలువారు నా శీ (శకృష్ణుని "ముఖసరోజ 

లావణ్యరసంబుం దమిదీణి నేత్రములం. త లీ రంత. ౨౦ 2060 

క్ లోకత్రయగురుం డగనా, స్ట్ శికృష్ణుడు కన్ను జాడ $ చేరినవారి౯ 

శ్రీ శ్రీ కలితేదృష్టులం గన్ని నై కొనియె౯ వారివఫూజం 1 గడుం దృ_్తి మెయిన్. ౨౦౪ 

%క్ట, శ పారలకన్నులం గ్ర గృవ్మిన భూరిత రాజ్ఞానరూహమునం దగుథాపంతం 
బారసి కరుణాద్భష్టుల, క్రీ నీ రమణుడు పోవంచజేని1 శ్రే యం బొనంాన్,.౨౧' 2062 

క. నరసురగీతంబు దిగం తరసంవ్యా ప్ర పంబు మిగంలకధవళం బథశుభో ' me 
కరంటు దథము, వరవము నౌ స్వీ యయశముక'బానుగ వినుమున్.౨ 9.9 

క. మెలమెల్లన మునిజనులం, గలిసి విచేహములం జేర 4 గమలామయచు మా 

“నుల గూడి వచ్చెనని విని యలరుచుం బౌరులును బ'ల్లెేలందలివారున్, ౨౨౪ 

చ, కరముల గాన్క_లొవ్న్వం గొని 4 కంజదళామునీ బూజనేయు నా 

దరమునం బూజకుం దగు నుశదచారను సువ స్తువులక్ గగ గహించి వ 

చ్చిరి తమిసాంగయణా నెదురు $ శీ, హారి ను 'త్రమచారకీ రి ద్ధి w 
'వరు మును విన్నయమునుల 1 థ్ _క్టిభరంబునం గాంచి యంతటన్. ౨౩ 2065 

చ, (సృమదమునకా హృదతులు తో 15౯ విశస్ల్లంగ నంజలుల్ స్వశీ 
గ ములంచెలంగ య క్కి; విశ్రకాలకృవం దము నుద్ధరింప లో 

కములకు నెల్లం దా గురుయడుశగాం దగు శ్రీ హారి వచ్చే నంచు న్యా... క్ 
యమె యగు నిద్ది యంచు నెదశలందు. దౌపేంచిరి వార లెల్లరున్, ౨34 : 2066 

క. శ్రుత జేవమైథిలులు శ్రీ వతిపాదనరోజయుగలిం 4 బడి; రంతట భూ | 
వకయులా శు శ్రుతాయ స సం హతాంజలు లె యాచు.మొ,క్కిశ్రయతిశయభ క్రి కన్, 

చ. యదుకులనాథు నమును లీనందణుం చ్రీతిని నాతిఖథేయ మూ 
సుదినమునందు నాగృహము 5 శోభిత చేయుచుం 7₹కనుం డటం 
చుం దగినయట్టు లిద్దబును4బొక్క_ప్పుభ_క్లి కిని వేడి; రంత న 
బ్రదళవిలోచనుండు భ్ గగీవంతుండు వారికిం బ్రీతం గహూర్చంగన్ . wal 2068 

' 
ere weg 4 bE roar 201 

we 

చ లేభ్య న్స ర్రవీక్షణవినన్టకమి(న (గ్రుదృగ్భ గ్ ఆని మూలము, , 



౮౬.] దళమస్క_ ౦ధ ము, ర్ర్78 

క. ఉరువుర యామంత్రణమున్వు సరిగా నంగీకరించి $ సాధుమునులతో 
నరిగ౯ వారిగృహంబుల, కిరువురు మోదంబునొంది $ కృతకృత్వులు నై. ౨౫ 

మ. చని ర వ్యారినిగూడి మూాసదనమే $ సౌభాగ్యవంతంబు న 

యె నటంచెంచిరి గాని వా రెటుంగ రిశవృ_త్త తంబు కీ (బ్రుకృష్ణూం డెం స 

చిన బేమంచు; దురాత్తకుల్ వినుటేే $ సిద్ధింపదో యట్టిపా 
వనచారిత్రము గల్జుమౌనులును నీ శ్రీవై కుంఠుండుకా వచ్చినన్. ౨౬౪ 2070 

చ. ధరణిసహాళి యాసనవతంసములందు వసీంవంజేనీ భ' 

క్రీరతిని సీ! యసద్యాశము 4 దిక్కులమింవెడువాండు గాన శ్రీ 
హరింగని మోద మాత్మ(దగ $ నముల హర్ష జలంబునిండం ద వ. 

మరస జముల్ గడిని $ సాధుకుటుంబములనాడి శ్రద్ధత్ న్. ౨౭ 207] 

ని, విళ శ్రసొావనములక $ విఖ్యాతిం గాంచిన యాజలంబులు దల$యందుం దాల్చి 

గ సంధ మాల్య్యాంబ రాక ల్పకృల్తాగురుధూపమ్యులను మణి + దీపముల మ 

వార్థ గోవృషముల శ నర్హ్యవిథానము నమరునట్లుగ నీశ్వశ రాత్మ కులను 
వారల బూజించె $ వాల్ లాద్భతిమిాణు నన్నంబుగుడిచిన శ యంతం దృప్తు 

తే, డైన శ్రీవారి దివ్వ పాగదాంబుజములం 

నంకభాగముం జేర్చి కొొం$ చప్పు డల్ల ర 

నల్గనొత్తుచు హర్షంబు 1 వెల్లి విరియ 
మృదుమధుర వాక్కు_లం బల్కె 4 నిట్లు నృవుండు. 3౦ 2072 

క. భూతాళి కంతరాత తను, చేతోభవజసక! కృష్ణ + శ్రీవారి! కార్య 
_వ్రాతమునకు సాథీపి స్కు మేతటీ నీయంత సవ గ యెసంగుదు ప్రభలన్. 30౪ 

చ, రషలభనత్పచాబ్దముల $ నాత స స్మరించుచు నున్న మాకు నో 

కమలదళా శు! దర్శన మఖండళుభ ప వద మిచ్చినావు; ము 

న్ను వ మధుర వాశ్వ “మొక్క.సుడు $ సౌత్న ముదంబు నొసంగుదాని లో 

కనులకు మేలునార్చందగో గ్రా గాలెడుదాని వచించిలేకదా! 3౧౪ 2074 

క్ర. ఏ కాంతభ క్షులే న్యా శేకరణిం దలంచివూడ 1 హితులె యగుదు రా 

శ్రీకాంత యనంతుం డజుం డాకరణిం గారు వ్రీతోకర్ణు లటంచున్. 3౨ 2075 

క. ఆమాట సత్య మొనరిచి, తోమాధన! దూమకాతీ ja యుగమునకు౯ొ నీ 
వీమాడ్కి. గానగై తివి, భూమిని నీమా త్ర మెలుంగ$పురుషుం జెవంటేన్. 3౨ 

క, తావక చర గాంభాజం, 'జీవిధమున విడువ డనుటోయే నిక్కంబా 
నో నం. | యకించను, శే నత గతచిత్తు W లైన! యట్టిమునులకున్ 33 2077 

SRI తరించితి విలు యభటినులంబునందు + నతిభయభ వ 

* ౫ గతావముం దొలంగింవు జగదఘాళిహర నిిజయశము హారి! 

ey 



574 శ్రీ కాండవకృష్థ్ణ భాగవతము (ఈ 

క. వెలయించితి వోజేవా!, జలజామా! నీకు నతివిఫసర మిదియే యి 
“ముల గాకొను బేవా! జగ్యములకుకా సుఖకారకుండగు $ భూ తేశునకున్. ౩౮ 
ఆ. శొంతతవము సలుపు 4 సాభుమౌొనీంద్రున 

కనుపమాన మేధశసునకుం గృష్షు 
నకు మవాత్తునకును $ నారాయణునకు వం. 

"జనము :లివిగొ 'చేవథదయను గొనుచు. 3౫%...” న్్ 2050 
క. అనుపమరుచిరానందా!,; దినములు మజికొన్ని నాదు $ ధివ్హ్యమ్హున నీ 

మునివరులతో వనీంచుచు ఘనచరణసరోజ శేణుగకణముల చేతన్. ౩౫ 208! 
క. ఈ మా నిమినంశమ్మును, భూమిని చావనతం గాంచుపోలికం చేయం 

క. విని లోకభావనుండు శ్రీ, వనజాకుండు మిథిలయందు $ వనీయింవెడు న 
వ్వనితలకుం బురుషులకుః జుక్కని కల్యాణంబు గార్చుళకాంతు వనీం చెన్. ౩౭ 

క. శ్ర్రుతదేవ ద్వీజవరుం దృచ్యుతుం డాదృతి మునులతో స్వకశుభసద్య మునక౯ా 
_హితమతి విజయంచేయంగం గృతకృత్యు(డనై తి ననుచు 1 నెంచుచు భ_క్టిన్, 

చ. జనకమహీంద్రుపోల్కి_ ముని॥సంతతికి౯ హారికి౯ా యథార్ష్హనం 
దనములు సల్ల హర్ష ము ని తాంతముపాంగ విదుల్పు చంబరం 

“బు నొడ లెలుంగకుండ నటుపొందుగ నృత్యము చేనె; నంత నొ 
_ య్యనం దృణముఖ్యగల్పిత మవాసనముల్ పచరించి వానిపై. ౩౮4 208 
తే. వారి నానీనులం జేనీ $ భవ్యవచన . 
"ములను స్వాగత మడిగి వాశరలచరణము 

లను గళ త్రముగూడి పాీవనజలముల _. 
గడిగా; వార్షము సొంగ నాశక్షాసురుండు. 3౯ 2036 

నీ. తనమనోరథము అల్ల ను ఫలించినయట్లు తలపోయుచుం దదుశదకములం గొని 
భార్యను వంళంబు $ వారిని స్నానము జేయించి మతి తనోశీర్ష మందం 

. జల్లుకొొనియె; నంత $ సత్సలంబులు గంధవుప్పధూపాదికశములగు వాని 
'వట్టివళ్లను జేర్చినట్టి పావనతమళితలామృతముల $ ఖ్యాతమృగమ 

లే. దంబుం దులనీయు దర్భలు 1 తామరలును 
సత్వగుణవృద్ధిదాన్న ౦బుం * జక్క. నొసంగి 
యింకో గ లయువచారమ్ము $ కేమియు శ్రమ 

ము గనకుండ నారాధించెం $ బూజ్యవ.తిని. ఈం 2087 
చ, ధరణిసు రేంద్రు, డెొంచె మది 4 ఇభానువుయూ గ్రమవోంధకూవకాం 
_ఎతరమునయందుం ద్రైళ్లి తగు * నాకు రమాధిపుతోడనుం, బధా 



౮౬. | _దశమస్క ౦ధ ము; G75 
త్సరునకు నుండ జోటొనంగు $ భ వ్యమతుల్ దగి తీర్ధ రాశికికా శొరణముులైన యంఘ్రుల రజ స్తతి నొప్పుమునీంద్రకోటితోన్, ౪౨ , 2088 

క. కలిగానొ సమాగవుం బ్కెట్టులు? చిత్త మిదంచు లో. గకశుం బూనికమైం 'దలవోన్సై నంత సుఖముగ, జలజాతముళఖ్టుల్ భుజించి $ సంతృ ప్పి తగన్, “౨4 క. తమతమవీఠమ్థుల నుండ మహీ బేశ్రండు వద్ధశనాభునిం దనో . హమునకు వచ్చిన కరుణా, సమ్మస్రునిం జేర తనదుశసాధ్వియు సుతులున్. ౮౪౩ 
క. తేనరతేణమున నొవ్పిన, జనులును దన్ననుసరింవం $ జరణయుగము మె. 'వ్రీనం బుడుకుచు నిట్టనియెకా వనజాక్షూ,! వరమవురుప! ) భవభయహారణా! ౪౩ సీ, శోయనించువా(డు త+నయవిద్య చే మడి మజొకలోకను తుణేమాత్రముననె . _స్వవ్షమ్మున సృజించి $ సరగ నందుంబొచ్చి చరియించు నట్టులీ 1) జగముల నిజ మాయామవ+ళక్తు 5 లేయెడం గన్పడం గల్పించి నీదగ్శంఘనతరమగు నాత్మ సత్తారూవ $ మమరగా నందువెంబడిగం బి, వెళించి 5 వజలు నట్టి ' 
తే, కాళ్వతుండ వీన్ర మాకు దోర్శన 'మొనంగితి; 

వంబుజాత, భవత్మ_థ $ లాలకించు 
వారికిని సన్ను తించెడు $ వారి కట్టు 
లర్బనము వేయు వారికి $ నాదరమున. CEI 2002 

క. అత రేతరనంవాదం, బతిశయముగం చేయువారి $ కభినందనన 
త్క్బృతిం దగులువారికిం గృప్క మతి వెల్డుదో వీన్ర సతము 4 మహనీయగుణా! 

వ. హృదయగతుండ వయ్యుం గర్శములచే విత్నీషమగు చేతస్సుగలమానవులకు మిగుల దూరమున వర్షింతును. అహం కా'రాదివ్యవహితుండనయ్యు శ్రావణ క_ర్తనాదినేవాస కులకు సమివమునంటే యుందువు. చువాత్తా! నీవు కార్య 'కారణోపాధి నియామకండను. దేవాద్యభిమానముగల జీవునకు నప, కాళుం 
డగ. సంసార న వస్తమండప్పు, దపాద్యఫమాన విరహాతజీవతాదా త్యాపన్నుం డవు. అధ్యాత్మ వేత్తలకు మోత దాతు. ఇర్టనీకు నమస్కారములు. ౮౮ 2194 

క. వపరమేణా! నీకును గింకరులము సొసీంసు మేమి+ కార్యము మేమి 
త్రిరుణము క బేయందగునో, తంఠవడి యా ఈము నీదుశ+దర న మచ్చిన్ 6౮4 

క. చానస గ్లేకము లేవియు మాఫస్పులకుం గప్ప వింక $ మాయాతీశా! 
'మూసికజూత! యని యా, భూనిస్ష స్త్ నోర్టి. డిట్లు 4 పొంగాడుభ _క్టీన్, రోణా 

ఈ. విన్నవించిన నాలించి $ చే పమ్యుః 
ను తా రిహకుండయి క యలకు కృష్ణు? 

ద లతను ముఖాబ్బంబు క సలం జంపు 

9097 



రథ శ్రీ కాండవకృష్ణభాగవతేము [అ 

చ, పలికి మహీసురేంద్ర! తమపాదసరోరుహరేణు రాజి ని 

ముల సకల పృపంచములః $ బూతము లై తగునట్టుచేయుచుం 

గలయం జరింతు రీమును లీఖండముదంబున నన్నులనాడి యి 

ప్పలరుచు వచ్చినారు నిను $ నాదృతిం జక్క. ననుగ గృహింహగన్ Xo 2098 

ly, డేవతలును EN శ్రంబులు, పావనతీర్థములు ఛ_క్రి$ స్పర్శనవూజా 

నేవా దర్శనములచే, నేవారలు తమ్తుం గొలుతు $ రెలమికా వారిన్. ౫౧౪ 

క. చిరకాలమునకుం బావన్క,తరులుగ నొనరించు నవ్విోధంబగుళ క్రిం 

బరంగుట యెట్లన సాథ్యూత్క_రదర్శనముననె యనుచుం $ దలంవక్' వలయున్, 

చ, ధరణిసురుండు. జన్మమున 1 దక్కిన ప్రాణులలోన శ్రే, శ్పెహ్టుండాం 

బరవమతవంబుం దుష్ట్రియును $ బావనవిద్యయు నాయుపాసనా 

దరమును గట్రయున్న నింక 3 ధన్యతరుండని చెవ్చ నేల? యా 

కరములు ఆెండొ నాల్లొ. కలేకాయము చక్క_(గలోం దలంచినన్. ౫౩ 210! 

క్, శ్రీ తిసురకాయముకం చకా మతిమద్వర! ప్రి కీ యము కాదు $ మహిత శు శు తీనం 

తతిమయుండు విప్రం 'డమరవి,తలిమయుం జను నే నటంచురేదలయం దగిహూమిా. 

ెన్ఫ్ వృతిమాదులందు నిర్టరదృష్టి యేగల్లి కువుతు లీవద్ధతితగాడ నెబుంగ( 

జాలకయే విపృశీస _తృమమూ నె గురుండ నై యాత త నై $ పరంగుచున్న 

నావై నసూయ మనములందు. జొ స్పింతు ర శ్చాదులందుం జఫరాచ రాల్మే 

కమగు నీవిశ్వంబుం $ గడంగి దీనికి గారణములగు మవాదాదిశసమితి మనే 

"లే, యములుగా నెంచి మన్మయుం $ డగుథతీతిసురుం 
డాద్భతిం గాంచు నితరు లోట్లరయ లేరు 
శ్రాహణొ త్రమ! యివ్వు డీ$ బ్ర పామునుల 

శ్రద్ధ నర్చింపుమా యెల్ల కసమయములను, ౫౬ 2103 
క, ఈరీతిం బూజించిన, నారాభన మద్ది మత్చి )$యంబు నిజముగా 

భూరివిభూతుల నన్నే, యాశాధించినను హర్ష 4 మది నాకడునే? ౫౭ 2104 
చ, అనిహరి యానతీయంగ రకమాధిపు నమ్మునివర్యు లక్ ముదం 

బున మదినొక్క_రీతిగనె + పోలం దలంచుచు సద్దతిం గనె 
జనపతి యళ శ్రి శీ వారిని $ సాధుమునీంద్రులం బూజ చేత్, ద్భ 

_వ్రీని గనంబేన్ ము కింగా + దెప్పున భ క్రీభరంబు పంపునన్. hl 
1 “జీవా? కేత్రాణి తీర్థాని దర్శనస్సర్శనార్చ జె", శశి? ప్రునంతి కాలేన కదళ్యర్ణ త్త? hos అ 

౫౨. అనిమూలము. 2 ర “ర్రాక్మణో జన్మనా చేయాలొ నర్వేహింస్రైణినా మి మివ్కాశపని విద్యు 
శముదుక్క. లయాయుకకో 3 X43, అని మాలను 



రారీ,] దళమస్క 0ధ ము. ర్? 

వ, 'పరీతీజ్ఞనపాల కా! భ క్రవత్సలుండగు భగవంతుం డాయిరున్రురకుం ట్రితిగావించి 
వనీయించి స్వయం ప్రమాణములగు శ్రుతులకుం బ్రృవృత్తీవ, కారం చెటింగించి 

వారల;నాశ్యాసించి యొట్టశేలకుం దనపయనంబునకు వారు సమృతింవ ద్యార కానగ 

రంబున కరిగా నని తెలుప శుక యోగీంద్రుంగని రా జేంద్రుం డిట్లనియె. ౫౯ 

ఎనుబది యేడవయ థ్యాయ ము. 

-అధి శు రి గీక లు. థతా- 

మ. ధరళోనిర్ణరమౌని! బ్రహవిదులం $ దథ్యంబుగా నెన్ననీ 
వురువిఖ్యాతిని గాంచినాడన్రుగదా? 4 యొక్క_ండు స్కశ్నీంవ ని 
_త్తరుణం బు త్తమ మెద్దియన్న శు,తిసంతానంబు లేపద్ధతిం 

బరికింవకొ గుణవృత్వులై యొసంగంంగా 1 బ్రహ్మం బని స్టైళ్య్ళమౌా. y 2107 

ఆ. కరము నిషస్టణంబు + కార్భ'కారణముల్క కది యతీతమె యగు $ నట్టి బ్రహ 
విషయమందు నవి వేవృ త్రి నెట్లుగం గాం చెం చెలుపవలయుం గరుణణశ చేటల నన, 

చ. విని శుకయాగి యిట్లనియె 4 వి శు తకీ_రిధురంధరా! . తమి౯ా 
వినందగుం దద్విధంబు హరి $ విశమునంగల జీవకోటి క్రొ 
య్యనం దగు నర్భథర్శ ములు $4 నట్టులె కామము వెూతుమన్న ఖ్యా 
తినిగని నాట్లు సంఖ్యందగి 4 దివ్యములె- పురుహార్థముల్ త్వరన్ . ౧ 2109 

సీ, సిద్ధింప దనందగు $ చిత్తమందుం దలంచి సృజియించె నెట్లన  &తిష! విషయ 
భోగము సత్క_ర కములయనుస్థాన మాయాలోకభోగము 4 నమలతమము 
గా నొప్పియుండెడిం 4 వై_వలమను నివ్వెయాం జతుర్విధవురు;హోర్ధము లీల 

నివ్వ సిద్ధింప బుఫద్ధింద్రి, యములు మన$8 ప్రాణము లసు వెళ్లం 4 బరయగుచున్న 
తే. యాయుపాధుల సృజియింమెశనని యెలుంగ, నగు సరా పోవపపాదనమందు లేక 

యున్న మోకశోనార్థసృృప్టియయుకసన్ను తముగ నన్వయింవదు నిక్కు. మోా1యదిమవోత్మ! 

వ. పదములు రూ భ్యాదులసాయాద్వ్య్భృ త్తిని బ్ర హాబోధకములుగాను. వినను భగవ 
గపుడ్దిషంబణగు నపపర్ద్షసమన్వయింబున గాణన్భ_త్తికల్బనంబు క _ర్హవ్య మేయగు, జహా 
దజహాత్నా ప్పర్ణంటు. ణా తగ, హూంచి వివరీశతాంశమును వొలంగంచి యనుగ తం 

స్ట న్స లవ్విధముగ బ్రహవరములని యతి ప్రా చీనులగు మవోత్తులు 
ంతముదేసరి. కాన్చన విశతండాకుతర్కానభిని వేళమున నెవ్యాండు శ్రావ 

నీనీద్ఞాంతమును మనసు సన భరీం భునో యతండు నిర _స్గదేవోద్యు 
కుడ పరమవదముం (బ్రూవీం మనని పలికి మణీయు నిట్లనియె. 3 211] 



578 శీ తాండవక అప్తఖాగవతము [అ. 

ర నారాయణమానీం ద్రు శు, నారదముని కెటుంగందెలిపి$న౯ భువి నదియుకా 
: నారాయణగీతం బన్ను వేరం ట్ర ఖ్యాతి. గాంచెం $ బృథులార్థం బై. ర 2112 

క. ఇతిహాస మద్ది యిట సృమ్తతిం జెల్పెద నీదు ప్రళ్నమండలికి నుదా ' 
హృతమెైెన సమాధానము, తీతనాథా! యమరియుండుం $ 'జెచ్చెద నింకన్. ౪ 

క. వినుమో భగవత్చి )9యుండౌ, మునిపతి నారదుడు లోకశములం గ్రుమ్మరు చు౯ 
దినమున నొక్క_ట నా ర్కాయణమునిపతిం, గాంచు వేడ్క. $ నరిగెం ద్వరగన్. 

చ, అతండు సనాతనుండు మహిళతాత్తుయు గానం దదీయదర్శనం 
బతులఫలం బొసంగునని 1 యా శ్రమ మాదృతిం జేర నందు భా 
రతమను వర్ష మందలి సర ప్రకరంబున కెట్లు మేమ మ 
ప్రతిహత మోతీులక్షీ యలీోరం దగు నావిధమెంచుచు౯కా మదిన్. స 2115 

క్ర జ్ఞానము ధర్మళమంబులు, నా నెగడెడు వానింూడి 4 నారాయణుండ౯ా 
' మౌనీళుం 'డాకల్చముం బూనికం దపమొవ్పంజేయం $ బూని నియతిమై. ౬ 2116 

నీ, పరమమౌానులు కలాగష గ్రామవానులు తనచుట్టునుండ నూద్దామలేజ 
 _ మవమరంగా బదరి కాగ శ్ర మమునం గూర్చుండి యున్న నారాయణు 1 సన్ను తగుణు. 

గాంచి వందనములు 4 గావించి యీయర్థ మే చ్రళ్నే చేయంగ $ నెల్లమునులు 
నినుచుండ నాతత్హ్వ $ విద్భరు( డిట్లని యనువదిం చెను; బూర్య్వశమున నొకప్పు 

తే, డల్ల జనలోకసంచాసు$నై న పెద్దలకు సనందాది, బ్రావాణు$లకు జరగిన | 
| యట్టినం వాదమునె యిట + ననువదింతు, శ్రద్ధ వినవయ్య నారదశసంయమిం ద్ర! 

చ, సనక ననందముఖ్య మునిశసత్సము లావర మేష్టిమానసం 
_ బునం దలపోనినంతనె సుష త్రులుగా జనియించి స త్తపం 
_ బున నుతిగాంచి యింది యసీమూావాము నెల్లవళీకరించి మిం 
చినయళ "మొవ్చం గాంచి రల1నిద్ధతవస్వులు వార లొక్కటన్. ౯ 2118 

క, జరవిరి ద్రివావిచార, స్ఫురణంబున బ్రృహానత్రశముగం ద్రిఖ్యాతిల౯ 
' గర మొండినదాని నచ్చే తరుణంబున నీవు పుణ్య$థామము 'లెల్లన్. ౯4 2119 

క. కనుగొని శ్వెతద్వివంబున నొవ్చుతదీళుం జూడణబూని చనితి వం ' 
" దునుగల భూసురవర్యుల, కనూనవాదంబు సాగ; న_త్తరుణమునన్. ౧౦ 2120 

క. శ్రుతులై కకంఠ్య 'మొందియె, యతిసుఖముగ నుండ; నన్ను  నడిగిననీవ్ర, 
.' క్నతతియుం బరిహోరము సం, స్తుతముగం గె, నవి వెవ్చకదు౯ా మునినర్యా! ౧౦ 

క. శ్రుతళీలతవస్సుల సము, లతిమాన్యులు స్వ్వీయుం డరియు $ నటుమధ్యముండళ 
టీత్గల భేదము లెంచక్త మళనెల్లర సములటంచు $ మన్నించు మునుల్. ౧౦౪ 

క. ప్రవచనయోగ్యులు వారృయ్యు వ_క్షగా నందునొకని ; నొప్పించి సఖా 
_+థభవనమునం దక్కు.వారలు, సవిధిగ వినుచుండి శెంతొకసవాజక రుణచేన్, ,౧౧ 
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చ: అపుడు సనందనుండు 'సన కాదుల పృళ్నము లాలకించి యి 
'ట్లువలికె నుత్తరంబుగ గశడుంగడు శ్రద్ధయెసంగుచుండ స్వీ. 
యవరమళ కు 'లెల్లవెలీయకొ మును దా సృజియించియున్న' వి. 
శ్య్వవటలముక౯- లయంబుతేణటి + వారక తా నువనంవహారించుచున్, ౧౧౪ 2] 24 

క. పరమాత్మ 'యోగనిద్రా పరతకా శయనించియుండం 1 బ్ర, ళయాంతమునకా 
మరలం దన్ని శ్వాస్కోత్క_ర నిర్ణతములగు శు తిని కాయము లెల్లన్. ౧౨ 2196 

క, భ గవత్చ )తిపాదిత వ్యాక్యగణంబున నివి(థమున 4 నావర మేళుం 
దగురితికా బోధించెను జగ తీశేంద్రుండు నిద్ర 1) జక్క. నొందన్. ౧౨42120, 

క. అనుజీన్రులు స్తుతిపాఠక, జనులెల్ల నుషస్సుతజీని $ సన్ని ధిం జేరం 
జని తత్పరా క్రమాదిక్కమును దెల్చుచు మేలుకొలుపు $ పోలికమిటణన్. ౧౩ Fr 

ఎ అజిత! సర్వోత్క_ర్ష $ మావిష్కరింపు మావిష్క_రింప్రుము సర్వవిబుధవినుత 
పాద! యానందాది+ీవటల మాచ్చాదింప గుణజాలములను కొని చరాచ 
రాంగముల్ గబ్టుజీగవాళి వ్యాపించిన యలయవిద్యను వేగకపొలియం చేయు 
సర్వళ కులకును $ జక్క_ని యుద్బోధ మొనరించుచున్న నీ+ీవోమవాత్త! . 

3. యాత్మ రూపముననె $ యమ్థాయవళమున, నుండ జేనీకొనుచు $ నురుతరంబు 
లే చెలంగుచున్న 1 యశర్యముల నెల్ల, బడనినట్టి లోకగవతివి గావ? ౧౩౪ 

. పరమేశ! సృష్టిలోనుగం బరంలాడు కార్యంబు లపుడు + వరికించియొ నీ . వురుమాయా యోగమ్థున, నిరుపమమనుగు నాత్మేవాంఛ 4 నెటీ విహరింవన్. ౧౪ 

. మనసునః గోరుదు వంతియ, యనంగాందగుం గాని వశుడోవై దానికి నీ. 
వును నింప వటంచుకొ ఘనముగ బోధించు నిగమీకాండము లీళా! ౧౮ 

. వికృతులగు ఘటాదులకుం, ద్రక ఏతిద్రవ్యమగు మృత్స్నభవలయములు గ 
బ్రుకరణి నీజగములకు న్కవికారనుగు బ్రహ్మరూపవిధినలన( దుదిన్. ౧౪4 213! 

" ఉత్ప (ర్తి పళ యంబులుగలుగు. వివశ్తాధ్యిానత్వమునం జేసీ బ్రవాం బవికార్వంచె 
యగు, అట్టగుటం జేసీ ట్రై వావశిస్థంబగు కారణమ్హున జగదీశళ్వారు లనుచు నిరూ 
వింపంబడు నింద్ర వ్రముఖులెల్ల బ్రహాంబెకాని వేలుగాదని పరత _త్త్య్వ్వదర్శనకుళ 
లులగు బుషులు మనంబున ని న్న సర్వదా 'థ్యానించుచు వచనముల నిన్నే 
నన్ను తంతులు, భూమిమి:దం గిగుగు మూానశన్రలు మృత్చాహా జ్య కాదులయం దు నెచ్చోటం బాదము పెట్టిన నడ్జిభూమివయిం చెట్టి నట్టైబేయగుంగదా. కానన 
నీవే సృజించినవా గాన నెన్నని బోధించిన నిన్నే బోధించిన ఖ్రగును. ౧౫ 2132 

. వనజూతు! సకష కారణ్కశను బరమాగ్థంబు ba 1 త్త Qo నిగిదో 
యని నిళ ఎయించి వండిత్క,జనము లో కాభిళకలువ జాల మడ ంచుళున్, ౧ 

ము నాభకనస్టివ్యకథో 



650 సీ శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము [ఆ. 

తృర పీయూవ. సరిత్సతిక బరమాదృతిం జొచ్చి దుఠిఖపావవ్రజమున్ . ౧౫|| 

ఆ అచిరకాలముననె 1 యవ్యయా! త్రి, తి గుణమా ,యామృగీసు సున _ర్హశీకా! మవాత్మ! 

వావీఫొనిరి మజియుః $ బరమవూవవ! నీద కరుణం ననినవారుకాంత్రు సుగతి. 

స్రీ వరమా! స్వరూపసంస్ఫురణంబు చె మనోధర రృమ్థులనంబడం స్ట్ దగినయట్టి 

రాగాదుల మణి జరా వముఖంబులం గాలధర్మ ంబులం 1 గడశమిటి 

నిరనీంచి యవ్యయశనిరుషమానం చానుభ వమైన సేస్వరూశపమును భక్తి 

నేవించు వారికిం 1 జెప్పంగ వలయునే పావదిగిఖంబులు $ పాయు ననుచు; . 

ఆ. నీదుభ క్రి క్టిగల్లు $ నృతతి జీవనసఫ,లత్య 'మెలమిం గాంచు] సత్వరముగ 

భి శేకయున్న $ శ్యాసమా్ర, మె గట్టు తోలుతిత్తులట్లు + తోంచుచుండు. 

క, జననం బానరులకు ఫల్క,జనకం బేరితింగాదు 1 సర్వ క్రి యలు 

గను నిష్ఫలత౯ వారికి ఘునభ_క్రియె కబ్రియున్నథగల్టు ఫలంబుల్. ౧౭ 2187 

వ. వై శ్వానరాగ్ని రూపంబున జళ రానలభూతుండగు బ్రహ్హంబు చే నధిస్టితంబగుట 

నుదరంబు బ్ర హా మనంబడు. బుపిసం ప్రదాయ మాగ్షరబులయం దెవ్వారు ను 

దృష్టులగుదంరో వా రుదరాలంబనంబగు మణివూరకచ క్ర, క్ర స్థితుండగు బ్ర జము 

నుపానింతురు. ఈస్థూ స్లూలద్భశులు శార్క_రాతులని శ్రు, ళు తులు ప వ్ర తిపాదింపు 5 రజక 

పిపితదృష్టులగుట కార్య రాతు లనంబడుదురు. ఉవరము పృదయావేతచే 

స్థూలంబగుట వీరు స్థూలదృష్టులెరి. కార్చశోబ్ద బము సూమర్థమునం బ్ర బ ఊురాగింహ 

బడు. హృదయస్థ ససూత్తమునే లథీకరించి తేత్ప్ర వేళంబుకొటుకుం 'నౌలుత నుద 

రస్థుండగు బ్రి పాము నుపానీంతురని యెటుంగందగు. ఆరుణులు సామోద్ధ ఖద 

యస్థంబయి సాక్షీమగు దవహారము నుపానీంతురు.నాడులు వరిసరంబు లనంబడు. 

వానిమార్షము పరిసరప పద్ధతి యని విఖ్యాతంబు. అనంతా[యాహృదయమునుండి 

నీయుపలబ్ది స్థానము సుషుమాఖ్యం చై పరమంబై యుత్కృష్టమె బో్యతిర్మ యంభై 
మూర్గమునం చెదలు. మాలాఛారమునుండి డి యారంభ మై మై వృాదయమధ్యము 
నుండీ నిర్దమించి బ ద్రహారంధ ము నొందియుండు. అమార్దమునం బోయిన నీథా 
మము గననగును. “ఆనీస్థాసమునొందినవారు మరల మృత్యుముఖంబునం బడి 
సంసారంబునొ ౦దరు. గూ 2189 

ఆ. ఆత్మనిర్మితంబులై న యు_త్తమమభ్య, మాధమంబు లగుచు + నమరి బహుువి 

థముల నొప్పు కార్భకతనువ్రులయం దుపాడాన కారణతం బబ బ్ర+శథమమునం బె. 

నీ, కలిగియుండిన నష్ట గాం బ్ర, వేశించినయట్టులు తోంచుచు 1 నగ్ని నై జ 
ముగ దారతమ్యముం ప దగ లేకయుండియు దారునులకుః గల లగతారతమ్మ్య 
ములబట్టి తద్ధర్మశముల నెట్టులొం దునో యట్టులె యాత్న కృథతాక్ళతులను 

ననుకరించుదు మణియును. చారతవమ్యుంబుం బ్ర బ్ర కటింతువీవే యోభరమవురువ] 



రా౭.] _దళశమస్క ౦ధ ము, 581 

ఆ. వితథములగు 'చేహశవితతియం దొప్పుచు, సత్యమగుచు మజీయు' $ శాశతంబు 
నగుచు నిర్విశేషగమగుచు సన్హా త్ర మై యలరు నీస్వరూవ $ మంబుజాశు! ౧౯ 

క. ఆ నీస్వరూవవర్యము, మానీకులు నిర్భలతమీమానసు లిహలో . ౨... 
కానూనపఫ లము. బిమ్మటి,దా నాముషి సకఫలంబు$నం దనభిముఖుల్, ౧౯. 2141 

క, కనుకనె యెటుంగం జూలుదు; 

రనఖఘా! నిజకర్యముల నుశపార్టి ంచిన సం 

హననముల భో_క్షృరూపం మ 

బున బురుషుండు వర్తనమునం 4 బొలుచుచునుండున్ . ౧౯ 2142 

వ. ఎెట్లన; గార్భకారణావరణశూన్యుండై పురుషుడు సర్వళ_క్రివరిపూర్చుండగు 

నీయంశముంబోలి న _ర్పించునని జీవుని తత్త (మును బరిశోధించి విజ్ఞానసంప త్తి 
_ గలమహాత్తులు నిగమో_కృనర్వక ర్లార్బణవిషయము సంసారతాప నివారకము 
నగుభవత్నాదారవిందముల నమ్మి మానవలోకమున నుపానీంతురు. ౨౦ 2148 

చ. దురవగ మాత్మత_త్త (మును 1 . 'భూతమహాఘముం జక్క. చెల్ప నీ 
శ్వర! తనువు౯ ధరించితివి 4 కాళ ప్షతేశర్శ దతావశీనస 

చ్చరిత మవహామృ తాంబునిధ్ధి 1 సన్మతి ముని మహ త్తర శ్ర మో 

త్క_రములు వానీ కొంద ఆటల + ధన్యులు ప్రాగ్టనిఫుణక్థిసంగతిన్. ౨౦౪ 2144 

క, భవదమల చరణవిస్ఫుట, భువన పృభ వములందుం $ బొచ్చెడు కలహం 

స వితతి వడువ్రున దగుభ, కృవరుల సంగతి ద్య్భజించి $ ఛామముల వెసన్ ,.౨౧ 

క్ష అపవర్ద మేని కోరక, యెవుడు భోవద్భ_ క్రిగోరికయే యుందురు లో 

కవతీశా! నిన్నే భ,_కీపరతచే ననుసరించి + దృఢమగు పూన్మి_న్, ౨౧4 2146 

వ. నిరతంబునేవింప సాధనంబైన యీదేహ మాత్మసుహృత్సి)యసనముముగానున్న ను 
హీతుండ పై మీ యుండ వై పరమాత్మ వై సీ వభిముఖుండనై యున్నను భ వద్భ 

దని వదలి వాదుల హ్ బ్రాకర్మ వాసనచే నువలాలనంబు చేయుచు: 

నాత త్రఘాూతుకుల్రై సీచశరీరములం దాల్పుచు భయసాం ద్ర, ద,౦బగు సంసారమునం 

బరిఛ్ర మింతురు. వారిందలంచి దుకఖంపనవలనసీయుండు. ౨౨ 21417 

క్ట, నునసును శ్రాణేం ద్రియముల, ఘన యో గాభ్యాసమున నిశకామము నియమిం 

చిన మునులు హృాదయకమలం,బున 'థఛ్యానము చేయు నిన్ను కభూతతతీ శా!౨9౪ 

క్ష, "పైరులు సంస్తరణంబున, సారస'నేత్రలును భోగస త్తమ! భోగం 

జేరీతిం దగునటులు, గా రంజిలు నీధోజంబుం $ గాంచుచుం బ్రీతిన్. 23 2149 

క్ల అనురాగంబున నేవింపనుగల్లిరి మేము సమతం 1 బాటించి నద 

_రృనమున సీయనుశంవం,గని సమతంగాంచి పూర్వ$కర్శ్మఫలముగన్ . ౨౩ 2150 

జ “స్త్రియ ఊరగేంద్రభ “గభజదండవిమక్ష క్షధియః” ఆని మూలము, 
శుభా 



592 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము (అ. 

క, నిరుపమ భ వత్సదాంబుజ, మరందముం గోలితిమి; సీమ_స్తజగదధీ 
శర! సృష్టికి బూర్వం బే, వరలగెడు నిను బేవబేనవ్రం $ బరమపురుషునిన్. ౨౩ 

నీ, సృష్టికి బిదవ నేేయిలయబుట్టి చచ్చుచు నుండువాం డెవ్విధి $ నోమవోత్త 
' నిను నెబుంగంజాలు 1 నీవలననె బహా జనియించిన పీదప $ వనజభ'నుని 
ననుసరించియె కాదె + యాఛ్యాతి కాధిడై వికదేవతౌఘంబు $ వెలనె; నవల 
భూతగణంబులు 1 పుకు; సిసర్వంబు నుపసంహారించి నీగీవాక్క_ మొగిని 

ఆ. యోగనిద్రం బూని $ యున్న స్ట స్థూలంబు 

'._అలనంగం బజెడు నంబశరాదు లు 

_నూత్షములను ఖ్యాతి $ శోభిల్లు మహదాదు 
లండగి యుండుంగా జె 5 యఖిలనాథ! ౨౩౪ 2152 

వ. సదసత్తులచే నారబ్ధంబగు శరీరంబును, దానికి నిమి తభూతంబగు కాల 
'వైపమ్యుంబు, మట్ యిం ద్రియ ప్రాణాదులు జ్ఞూపకంబగు కాస్త ంబును లేక 
యుండె. సృష్ట్రికిం బిదవంగలిగి దేవోద్యుపాధికృ తాంతరము లై కాలవళంబున 
మలినస_త్తే (ములగు వానికి భ గవజ్ఞానసామర్థ్యంబు లేదని యెటుంగవలయు, 

.. ప్రశ్ీయశకాలంబున బవ్యాంతరంబు లేదనియు నప్పుడును. సాధనాభఖభావమున .. 

శ గనజ్థాననామర్థ్యంబు లదు. కావ్రనం ద్వదేకళరణత్వమ్మున। క్రనఃణకీర్థనాదుల 
చేత భ_క్టీయే సుకరమని యెటుంగుట తెజుంగు ఇట్టులుండ బుద్ధ్యాదిసంరుద్దుండ 

“నగునే నెక్కడ? అపారమగుభగవ నృహా_త్త్వ్వ మెక్క_డ? వర్ణింవ నేర్తునే, ౨౪ 
తలలు నస త్తయి + వెలయు జగంబున కుత్చ_త్తిగలిగా నంవొగి వచింత్రు 'వైశేషికులు; మణీ $ బ్రహస_త్తగుం గాన నదియె యుత్పత్సియా $ ననియు; స శె 

యగు నిరువదియొకం $ డగు భేదములందగు నట్టిదుకిఖమునకు * నరయ ధ్వంస 
మే మోతవమనియు వచిం శ్రు, నైయాయికు; లాత్త స్వరూవ మోయ్యద్ది భేద 

లె, ఘటితమగు నండ్రు, సాంఖట్యులు; + కర్మఫలము 
లను గుటీంచినవ్యవవోర + మనృత మనంగ 
_ దగదు సత్యంచె యనుదురు క త త్త ౧ విదుల 

వలే నటించెడు మీమాంసీకులు నతంబు. ౨6 
తే, జార! యౌారోవిత భ్రాంతు శీ లై వలువురు 

వివిధరితులం ద_త్త్వ్వంబు 4 వెల్లడింతు 
_.“*రంతె కా కువబేళింతు $ రఖిల వేద , 

విదులు వారయ్యు ఖ్రాంతిచే $ వెజ్టులగుచు. ౨౫ 21505 క, 'పురుషుండు త్రిగుణమయుం డనం' బరగాడు 'భేదంబు నిన్నుం 4 బరమేళ్వరుగా _నరయన్లి య జ్ఞానమునక నిరంతరం బుండుటనె యశనింద్యచరి త్ర! ౨౫ 2156 

2154 



౮లే.] దశ మస్క 0థము,. 598 

ei 

ఆఅ 

ఆ, 

. నీయందు విముఖులై 4 నిన్నె లుంగగ లేని యట్టియభ కుల 1 నఖిలళా 

. అల యజ్ఞానంబున కృవ్వుల నిస్పంగుండు జ్ఞూనీభాసురుంశును నై 
వెలనెడు నీయందో వా,రలబై న యబోధమే య$రయం జెల్లదుగా! ౨౫ 2157 

od 

మిది కాస్త్రరతిగా $ నెన్న నస_త్తయ్యు నీవధిస్థానమై 1 నెలకొనుటను 
సత్తుగాం దోంచు నీశజగ ముక్క_డేకాదు పరికించిమాచినం ఏబురుషు. డట్టి 
వాండగు; నాత్మవిద్వర్యులు భో క్తృభో గ్యాత్శకంబగు విళ్ళకమంతయు బర 

. మానాయశా! మనోశమా త్ర విలసిత మై త్రీగుణాత్తకంబయి $ తగు పపంచ 

. మాత్మరూవముననె $ యాత్మ కార్యం బౌొట్కనాత్తునకు నభిన్నశమా నటంచు 
బలుకుచుంద్రు వా రు$పాదాన కారణం, బాత్తయాటం జక్క $ నరసి యరసి, 

. కనకము గోరువారలు విశకారము దానికి గుండలాదికం 
బనుచు నెబుంగువార లిదడి $ వోటక మెట్లుగు నంచు బాణై 

వను మదినెంతునే యటులె $ భ వ్యతమాత్త కృతంబు విశ గ మే 
యని యెటలుంగం దగుకా గనుక 1 నయ్యది యొన్నంగ నాత్మరూవమౌ, ౨౬ 

| ఆత్త కృతం బను ప విష్టంబునగు విశ్వం బాత్మ రూపం బనుటకు సంళయంబుబేదు, 
సకలభూతనసంవాసుండని ని న్నారాధించువారు మృత్యువును లెక్కుగొనక 
మృత్యువు శీర్ణంబునం బాదంబు నిడుదురు. ౨౬ 2160 

త్త 
విదులనై నను బశూవిసరంబురీతి భ నద్వెదవాక్కునం $ బట్టి కట్టి 
వైతువు; సకలేళ! 5 భ దృసౌహృదము నీవైంగలవారలో $ పావనతను 
దమకు నన్యులకు నిగతాంతము గావింత్రు; శ్రీనికేతన ! స్వత$న్చీద్ధ మైన 

జ్ఞానవిలసీతుండవు ౪ కాన నీవింద్రియ 
సముదయముల బంభోనము గనకయె 
యున్న (బ్రాణికోటి 5 కన్న నింద్రి యశ కు 
అకు వృత్తిం గ్యూస్ప్రవు కద సతేము! ౨౬౪ 2161 

 అవిద్యాసంనృతు లై యిం, ద్రాడిదేవో త్తములును, విశ్శంబులను బుట్టించు బృహ 
oa వ్రముఖులును నీచ. నియమింపబడిన స్థానంబుల నధివసించి నీవలని భయం 
బున సల్ప'రాజ్యాథిహశు అఖిలతుతపాలునకుంబో లే భ వదాజ్ఞాపాలన రూపం 
బగు బలిని సమర్చించి మర్హ్యలో క బాసులు తమకోోసంగిన హవ్యక వ్యాదిరూఫ 
మగు బలిని భుజింతురు. నిత్యము కుండ నసునోమవహాత్తా ! మాయాతీతుండవై 
నిస్సంగుండవగు నీవాప్రకృతిం గూడి విహారింపం దలంపుంగొన్న యవుడు నీ 
యిీాతణ'లేళంబున నుదయించిన కస్యములంగాూడి _ స్థిరచర దేవో శ్రయులగు 
ప్రాణులు కనంబడుదురు. పరమకశారుబకుండ మై యాశాళంబుభాతి సర్వసముం 
డవై ళూన్యతుల్యుండ వై యవాజ్ఞానసగోచరుండవు నగు నీకు స్వపర భీదంబు 



'రీర4 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతేము ఆ. 

గలుగదు. శాశళ్ళతా | వరమాత్తా ! యనంతులు నిత్యులు సర్వగతులును జీవు 
లగుదుశేని వారందటు సములగుటం చేసీ శాస్థత సంగతము కాదని నీకుం 
దన్నియమనంబు కలుగకయుండుం గాని వేజువిధంబునం ' జెలంగు. ఉపాధి 
'యోగంబున జీవాఖ్యము యద్వి కార, పాయంబగు నెయ్యది సమము తెలిసితీ 
మని తలంచువారి కెయ్యది జ్ఞాతదోప శృవణమున నవిజ్ఞాతమునగు నయ్యుది 
కారణత్వంబు వదలక యాత్మ వికారంబ్లునకు నియామకంబగు. జన్మములేని 
ప్రకృతికి బురుషునకు సంయు_క్తంబులగు నా₹ెండింటేకి జీవ రూవమున నుత్చ_త్లి ఘటింపదు. మతి యిత రత రాథ్యాసమునం (బి కృతి నిమిత్సముకాంగాం బురుషుం 

_ డుపాదానంబుగాంగా జలమును వాయునునుగూడిన జలముల బుద్బుదములు 
కలుగుచందమున సోపాధికజన్మంబు సంఘటించు. కావున బేనియలో సకలపువ్చ 

నీ. ఇట్టి జీవ్రలయందు 1 నీతంపం దగియున్న మాయా భ్రమంబును $ మదిని చెలినీ మతిమంతులగు వార 4 లతిశయభవనివ ర్లకుడవౌో నీనయిం $ దగినయట్టు. . గా ననున్యూ తవా  ఘనతేరభావము గల్లియుందురు; జేవ1 $ శాంత! నీద .. ట్రాభంగరూవమై 1 పౌలిచి శీతోప్లవర్ష ములను నేమి త్రకీయమునం దగుచు 
ఆ. వత్సేరాత్మేకమయి $ వజులు శౌలము నిన్ను నా శ్ యింవకున్న $ యలసులక భ 

...... . వమృతిభయముం గార్చు $ వారక యటుగాన 
నిన్ను ననుసరించు + సన్ను తులకు 3౨ 2168 క, భవభయ మేరీతిం దగ్కు జవమునం బరుగిడుచు నంగ$నమిత్తిం శ్రాణా ౪ వరుసౌల్చిన యట్రిమునివరులకే మనసు సుంత $ నిలుపందగనిదా! 3౨2164 
చ. అతిళయచంచలంబయిన 1 యట్రమన స్తురగంబు నిగృహిం 

చి తమవళంబునక౯ొ నిలువఠ జేయ సద్దురుపాదనేవయే 
హితమగు; దానినికా వదలిీ్యే మటి యొక్క_యుపాయ మెన్న సం తతము గడంగువార లుచిీతంబగు మార్లముగాన కారు ౨ 394 2165 క వలువిధములై న వ్యసనంబుల నాకులులగుచు నాశ $ బొంకముగా న _ వ్వలిదరిం జేచ్చెడు నేర్పును నలరెడు నాక ర్ల ఛారుం 1 డలవడకున్నన్. 33 

ఆ. ఓడలోని వణిజు $ లుదధి నెవ్విధమునం 
బడుదు రక్సై భూరికభవసము ద్ర . 

. మందుం బడుదు రనుట 4 సంబేహూ మననేల!, 
౨. నిళ్ళయముగం బడి ముేనిలి చెడుదురు. 33. 2167 



చాలే.) ద శీ మస్క ౦ భథము. తీరేల్ 

సీ. వర మేళ! నిను భ క్షి $ భజియించువారల కాత భూతు(డవయి $ యఖిలరూవ. 
ముల దగు నానందీమా ర్రివై తగిన నీవ్రండం దుచ్చములన $ నొప్పువ్రు త్త 
దారాంగమందిర $ ధనబంధు భూమిసుఖాదుల ఫలమేమి + యనుచు నిరువ 
మానంబు గాం దగు $ మహాతార్గసుఖమును దెలియక సుంతయు $ ఫలము లేని 

. యట్టికాంతొనవాయ సుఖా ప్రి గోరి 
యద్ది మాయామయంబని $ యరయ లేక 
సంచరిం చెడు వారికి $ సర్వలోక 

౨. సుఖద! నీరూవమే సర్వశసుఖము లొసంగు. 36 2168 
- వ్రకృతిసంబంధ తీరోహితం చై నిరస్తాసామాన్య జ్ఞానె శ్వర్య వముఖంబు నగు 
భ వత్సే రూపంబు వెన్నిధివలె నుండ జనులకు నీలోకమున నర్భకామములలో 
నెద్దిసుఖంబు గల్లీంవంగలదు? సర్వసుఖాస్పదంబు నీరూవం బని యెటుంగు మును 
అహంకారమును ద్యృజించి నిర్మలభవ క్పాదారవిందద్భంద్భంబు చి_త్తవీభంబునం 
జేర్చి యాత్మ పాదోదకంబు లోకపావనంబుగాయగ. నలరుచుం బరమపావనతీర్థ 
యాత్రలు సత్సంగతులు గావించుచు( బురుషులకు విపెక భై ర్యతమాదుల 
సారము నపహారించు గృహములపై 6 బ్రతి నునువకుందురు, 3౫ 2169 

అనువమసుఖస్వరూవుండ, వనఘుండ వఖిలాత్మవ్రనయి $ యలరెడు నీవై 
న నొకవరి మనసు నిల్చిన మనుజులె సంసారస క్రి $ మానుదురుగదా! 3౫4 
సామాన్యు లిట్టులి నక్కా గామంబుల మానియున్న ! ఘనుల విషయ మిం 
కేమని తలంపంజను! న్కీదౌ మహీమము నెన్నందర మె $ యఖలాండపతీ! 3౬ 

. సదుత్పన్నంబగుటం జేసీ యీవిళ్వము స_త్తగు నన్న చో దర్క._మునం గార్య 
కారణములకు “భేదము నిర్లేశముననే సంభవించు కతన నాయు క్రిఫలింపదు. 
కావున విశ్వమునకు సద త్తే త్భంబు సాధింప నశ క్యంబగు కార్య కారణా భేదము 
నాధింపం దగకయున్నను వాని ఖీదవ్రతివేధము సాధింతుమన్న ను గొన్ని కార్య 
కారణముల విషయమున నయ్యిదియుం బొసంగదు, రజ్ఞుసర్పజ్ఞానమునందు గుణ 
ముపాదాన కారణముగాంగల సర్పము మిథ్యయగుట స్పష్ర్రంబగు. -ఈవిషయము 
నందు. “గేనలము గుణమే కారణముకాదనియు, నవిద్యాసంయుతగుణ మే 
కొరణంబగుననియు, దాని"చేత నట్రది వస్తువు గాసందున సందుమి'థ్యాత్వ ముప 
వన్నమగు నన్న నింద నవిదళయు_కృమగు స త్రీ యుపాదానముగావున నట్టి 
యుభ య యోగి కరణము "కార్యమునకు స్వాత్మే త్వమును గావింపంజూలదు. 
ఆట్టవ స్తువునకుం గారణత్వమును, దాని కార్యములకు నర్థ క్రి యా కారిత్వము 
ననునీరెండు నంధవరంవ "న్యాయము ననుసరించి లోశవ్యవవోరముకొజు శేర్చ 
డన బ్రాంతివలనం గలుగును. మహాతా ! నీపదవాక్కు. కర్శజడులగు వారికి ఛీ 

ల భ్రాంతిని గట్టంచుచుందు. 3౬ 2172 



ర్రిగీ శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము (ఆ, 
నీ భూలేళ ! సృష్టికి 3 బూర్వము ప్రళయమునకు: దరువాతం గఫనంబడకున్న 

యట్టి విళ్వంబిద్ది క యంతరమునను మిథ్యాభూతమయ్యు నాత్త్మవయి “కేన 
లుండవగు నీయందు కీ గడలి తలంవం బ్రలీతిమాత్ర మె యను1రితిం దో౭చు 
ననుట యథార్థ మాం $ గనుక మృదాదికార్యుమ్ము టినట్టి ఘీటాదు 'లెట్లా 

తే. యట్టులే బ్రహాకార్యము $ ఖైన యంబ 
రానిలాదులు నామమాకత్రైకసార. ,..... 
ములె గనుక మృత్తికాదుల $ పోల్కినందు ల. 

నిందు బ్రహాంబె సత్యమా $4 నిందిరేశ! ౩౬౪ 2178 
క, -ఈవిళ మెల్ల వితథ మృనొ విలసనమా త్ర మనంజీనుం గద రాజా! 
-_యీవిళ్వమె సత్యంబన్మియేవారు తలంతు రజ్ఞు? లే వారెల్లన్. 3౩౭ 2174 
క. వార లవిద్వాంసులె యని, సారమతుల్ నిర్ణయింపలజూలుదు రభవా! 

భూరిభ వన్మాయావ్యా;పారమున నవిద్య దవిలి $ బడలువఅువంగన్. 3౭ 2175 
క. తనువుపయి నవయవములప్పయిని నాక్షాభ్యాస మొలయ $ నెసగొడు తద్ధ 

.. రృనికరమొంది యనంతర్వమున నానందాదిగుణసమూహాము 'లెల్లన్. 8 ౭4 2176 
ఈ. ఆవరింవంబడంగ $ నంత జీవుడు భవుసాగరమున మునుంగు ' సకలలోకో ........ _._ పాలకా! మవాను?భావ! నీవన్ననో, కాళ్ళ తె కవిభవళ్తాలి వశసుచు. 3 ౭4 2177 
క. కాకోదరవర్యము నిర్మా కమువలె నట్టిమాయ $ పొడవడలంగా 

నెకరణించేయం దగున్సుశ్లు కడలి యొనర్చియుందు $ వెంతొ సుఖముగన్. ౩౮ 
సీ అపరిమితైళ్వర్య హర్ష మొప్పంగ నష్టసంఖ్యాగుణిత మమైూ!శ్వర్యయు క్ర 

.. నలరుద్కు వోదేవ $ యతివర్యులును వ్యాద్దతని కామకామ వాశసనల నెల్ల 
"బూని నిర్ణూలింపీలేని వారికి నీవు హృదయగతుండ వై 4 యెనంగియు గళ 

మందున్నమణి నున్నకీయట్టు 'లెంచనివాని కదియెట్లా యట్టులే $ యరయ దుర్గ 
లే. భుండవు; సర్వేశ్వ ే శ్వర! 5 భూతనాథ!, యిం ద్రియంబులతృప్రినే 4 యెంచువారి 

శెవిధిని దప్పివోనట్టమృుత్యువునను, ద్వత్పదా'రాధనము పేయుకతలథ్రంగొనమి, 
వ. ఇహవరంబులయందు దుఖ మే కలుగులాని సుఖలేళంబు లేదు. వడ్డుతైశ్వర్య 

మహితా! భ వదడియవిజ్ఞానముగలవాండు సకల కర్శపు లవ, దాతవగు నీమూల 
మున లభించిన ప్రాక్పుణ్యపావఫ లములగు సుఖదుగిఖములను దేవోభిమాను లగు వారికంగ బ్రెడు విధిని ేధచోదనల ననునంధింవండు. కలా 2180 

. సప్కతీయుగమందు .నీ వెలమి 1 భ కృులకుం దెలియంగంజేయు ను 
_ చతమమవోర్థము౯ా సుజన రాజిని జక్కలం గొల్చి పొంది సం 
_తేతేము నుతించు మానవుల 1 ధన్యతమంబులఈ గీ ర్తనంబులకొ = .శ్రుతివుటళర్మదంబులను $ బోద్యముగా విని నీవ వారికిన్. కలా 2181 



౮ా౭.] దశమస్క౦ధము... 587 
వ. 

తే, 

అవవర్దగతివే యదుగువు. బేవాదిబేవా! యు _త్తరోీ తృరదళగుణ సపావరణ సం 
యుతంబులగు బివ్లోాండజాలంబులు నభ౦బునం బరాగములచందంబునం గాల 
చక్రంబునం దనలోవలం జరింవ నలరునీయంతమును ద్రైవ్వోదులును బరికింప 
నేరరు, ఇ్రతరులప్రస్తావ మింకచేల? పరమేశ రా! యవ స్తువగు నీయంతము 
_ననంతత్వంబు నీవే పరికింవం జాలన్రు.' ఈరీతి ససుణవతమున గుణానంతత్వంబు, 
నిర్దణపతు.ంబున నగోచరత్వంబును హేతువులగుట వేదంబులు తది న్ననిరాస 
మున నవధిభూతుడవగు నీయందుం బర్యవసన్నంబు లై తాత్చర్యవృ్తి చె 
నీయందు ఫలించునని ెలివెడునని అెలివీన నాయౌాత్మైనుశాననము నాలకించి 
wa 5 ల 4 ఆద్య 5 సన కాదినిద్ధు లెల్ల నాత్మగతిం దెలిసి సనందనుండు బ్రహ్మావిద్వర్యుండని విశ్వసించి 
యామానివరుం బూజించి రంత. ౪౨ 9182 

ఆసనాతనసన్గును $ లీసరణిని, సకల వేదవురాణ సంస్థ మతిగోవ్య 
మునగు సారంబు నుద్ధరించిన విధ మిది యనుచు వచియించి నారదశమునినిగాంచి. . 

సీ, మునివరా! మర్త పీసీ మూహమునకుం గామభంజనంబయి నిర$వమమునై న 
యాత్తానుశాసనం $ బనుదీని శృొద్దమై గ పాయించి తోంచినీగతి జగతిని 
దిరుగు మో యని తనోగురు శ్రవదేశింవ విని కృతకృత్యుండై $ ఘనత రార్థ 
మును దాని బూన్మిమై $ మనసున గ్ర హియించి నిర్జి లెంద్రియుండయిశనిర్మ లవ, 

తే తవరుండయి యొప్పు నానారోదమునివరుండు 

తే, 

క్ట 

ఆ, 

తనదు గురువర్యుం డయి మవత_త్త వేత్త 
మైన నారాయణమునికి 1 నంజలి ఘటి 
యించి మనమున శ్రీహరి 4 నెంచిభ క్రి ౮౫ 2184 
సర్వభూతాభయార్థంబు 1 సత్వమూర్హులను ధరించుచు సత్కీ ర్హులను జెలంగు 
కృష్ణవరమాత్త శే నమస్కృృతు లొన గృ ననుచు నారాయణముని శ1ప్యుతతి నెల్ల 
మనసున దావము గదురం,గను పీడొంని వ్యాసమౌని కాంతుని యుటజం 
బునకుం జను బెంచి భ వా్ట్రసనముఖములయ బూజితుండయి. $ చక్కని బ్రునీపై. 

కూరుచుండి భ_క్టీ $ నారాయణమునీంద్రుం 'జాదరమునం బెలిపీ?నట్టి విషయ 
మింతయేని నదలశశే వివరించె మూ, జనకుసన్ని ఛానోమున నృవేంద్ర! ౪౮౮ 

నీ. ఇయ్యది యిట్టులే $ యెన్నంగ ననుచు నిచ్దేశింపంగారాక $ తేజరిల్లు ' 
బ్రహ్మమునందు నేకభంగిగా శ్రుతి ప్రవ_ర్జించునో యనుచు బ్ర శ్ని ంచినట్టి 
నీకు నీ శ్రుతివాక్ళకనిచయ ము_త్తరముగ వచియించినాండ; నవ్వాడు విళ్వ 
ములకు వీనికి జన్మకీముల స్థితిలయములం గర్హవ్య మెంచునో $ కరుణ నెన్నం 

కే. డవ్విధిం జక్క. నూహించి1 యజట్రవిళ పుములకు జన్మస్థితిల యము లలవడు నటు 

లొనరుచునా మాయకుం బుగుశషునకు 'సవ్వండీళ పరుండ గు నట్టస$ర్వేశు హరిని. 
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వ, 

శ్రీ 
నమవోత్తుండు జీవునితోం బ్ర వేశించి భోగస్టానంబులగు థ్టే రీరమ్ములం బుట్టించి 

పాలించుసో, నిదురించు పురుషు (డు శరీరముం బోలె నెన్వనించొంది జీనుండు 

కార్య కారణలతుణం బై. న యవిద్యం చబాయునో య స్మచ్యుతస్వ్టరూ పావష్థాన 

మున మాయను నిరసించు భయనివ_ర్తకు శ్రీవారి నెల్లప్పుడు ఛ్యానింపవలయు 

నని శుక యోగీంద్రు దండు తెల్సిన విని 'వరీతీన్న శేంద్రుం & డిట్లనియె. ౫౦ 2189 

తాండవకృష్ణథాగవతము fe 

-ఇర్రి విష్ణుభక్రీిమాహోత్మ చీము. ఏఆా-- 

మునివర్య! విషయభోగములను మానిన శివుని గొల్చి 4 లలిసురదనుజుల్ 

మనుజులు ధనవంతులుగాం గనంబడుదురు గాని లశ్మీ$ కాంతుని హరినిన్. ౪ 

నేవించువార లవ్విధిం గావలవచదె యట్టిరితిం $ “నయబుడ దెందుకా 

భావింప గారణం చెద యో వరుసం చెలుపవయ్య $ యూంగీం ద్ర! కృపన్ . ౧ 

ప తలపోయంగా విరుద్దస్వభావముగల ప్రభువుల నేవించు $ ప సృజల కెల్ల. 
డు న్ 

నట్టివిరుద్ధహాలా వళి గలుగు సీవిషయంపనళ నాకుం 1 ఛెద్దసంది . 

యంబు గ్రెడునని $ యడిగిన నాపరీటీన హీపతి గాంచి 4 చిత్తమలర 

శకయూగి యిట్లను 4 మోణీశ చంద్ర మా! శివ్రంచెన్నంగా శ. చే వృతుండయి 
త్రీగుణసంవృతుండయి 4 దీవించి వై కారి 

కవనం చైజస మనం $ గా మజీయును 

= దామస మనగ (దివోధములుంగాం దగు నవహాం 

శకారములను దానుం $ గనుచు నెపుడు. 3 2192 
అలరును ద్రి లింగం డనలాం గలుగు నహంకారమున విశకారము లవియుం 

'జెలంగుం బడలుగ ననుచుం, బలుకుదు రార్యోత్త త్తములు స్వ ఫావ మెటుంగుటన్ 

సుంత వికారోపాధికు, నంతికమును జే కొల + నద్దానికి నీ 

జఇెంతయునగు విభవంబుల, సంతతిగతి నతడు సంకలు మహీశా! ఈ 

హరియన నిర్దుణుండు వపరుఠడై తగు మాయకు, సావీభూతుం డీ 

5] సరుండయి యెల్ల వేళలను $ సరము దా గనుచుండుం గాని 

పొరి నతని౯ భజించునతం $ డట్టులె నిర్షుణు డౌ నటందునో 
ధరణిపతీంద్ర,! నెన్ముదిని $ దవ్నక యెన్ను ము త త్త మిద్దియే. సీ 2195 

శ్రీ 

. మునుపు) భ వత్చి తానువాండు $ భూతదయాగుణకాలి భర్త రొ 
,జనుపమసత్సలం విడెడుఫనాహయ మేధమఖంబు వూర్ష్మ తం 

గనిన యనంతరంబున నిీగకామ ముదంబును భ క్రి క్షియుం దగం 
. గను భగవత్సుధర్మములం $ గర్గయుగం బొగిం దృష్టి నొందలోన్, ౫౪ 2196 
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తే. ఆలకించుచుం' 'బరమాత్తు' $ నచ్యుతు హరిం 
గాంచి: యావిషయంచె పవ వ"శన్నించె; నరుల ' 

“కెల్ల నికే 9 యసంబుల స 'నెలమి౭నార్చ ee 

యదోకులరబున జనియించోనట్టి హారియు. ౬౪ 2197 

మ. తనునేవిం చెడు ధర్మ రాజునకు నర్ధం బద్ది పూర్ణ ౦బుగాం 
గను దెల్బం దలపోసీ వీ ప్రీతుండయి లోశకస్వామి తానాట ని 

ట్లని బోధించె; యుధిప్టినా! వినుము నే) నత్యంతమోదం బటె. 
వ్వని వై. బర్వయగంజేయం బూనుదునొ యాశభ ౩ర్థ సంతానమున్, ౭6 2198 

మ. తో"లుదొ ల్లకా హరియింతు౭జుమ్లు! వరుసకా 4 దుగిఖంబు వెంటా వెతల్ 

గలుగకా నిర్ణనులై న భ కులం గనం$గా బంధువుల్ మానుచుకా 
దొలంగం ద్రోయుదు; రంత వారలును దోడ్లో నర్భముంగోరి వ 
“ర్పిలంగాం మనియు యత్న మెల్ల (జెడయా 1 ; దీనల్యేముం బై చె కొనన్, ౮౪4 2199 

4: విత్త మిదెట్టి దంచు మది $ వే తలపోయుదుు; రంతలోన నే 
యు త్రమమామశకానుచరు $ లొ ప్పెడుచోటికిం బోవంజేసీ యే 
యు “త్తలపాటుగబ్దనటు $$ లొవ సరగ బేయును నాయను గ్ర పాం 

జ  త్తత భ్ శ్షవెర్తి దృఢశమై నస ంగతి మానం చేనె నెమున్, డా 9900 

క... తరువాతం జినాత్ర్యవ త్రము, పరమము సూత్ముంబు సత్తు $ థాస్వరతమముక్ 

మరణవిరహితమునగు న్యా పరత త్త త్రషము నన్ను 6 గొల్వం 1 బాల్పడుదురుగా! 

క. నను నెటుగపదు రారాధ్యుని, గను రాజూ! భ _కృగోషస్టిం 4 గనువారలు న 
న్ననయము భజింవ 'నేర్తురుు మనుజులు సామాన్యులు నను $ మాధవు నభవున్. 

క. తెలియంగనేరకే య్యా రల మున్లుచు నితరనిర్ణకరుల నేవింపం 
దలపోయుదు రిదియే యిట, గలత తరము ద్రవ్యమందుణగల యాన క్రి కిన్, 

చ, ఇతరసుథాళనాధివుల 1 సంతయుభ కిని గొల్చి భీష్టు, మ 

ర్కోతిమముదంబునం దగుసు$వరుషలమాలమునళా నరేంద్ర భో 
_ గతతిని గాంచి మశ్తీలుచు $ గ ర్వమునక్ వరదామరాళిని౯ 

మతులందలంప శంక యవోమానముః గూ రురు వారి కోనృపా!. ౧౧ 2204 

చ. అనియిటు కృష్ణమూా_గ్ట్ శీమ్యనాత్త్మ జు సంళయముల్ దొలంగు న 

ట్లనుపమత త్త గనుం. జలీచి 1 నంచు వచించి మహామునీందద్రు, డి 

ట్లని మటీయుళా నచించెం గమీలాసనళ ంకరనిస్థుముఖ్యు లో 

నునుజవ రా! శోపింపం గృవ మైకొనం గావంగ నీ గరుల్స సుమో!. ౧౧౪ 2205 

చ హరుడు విరించి పేగముగ 1 నాద్యయముం గలిగించునట్టు లా 
వారి యొ కరింవం; డీవిషయః! మై తగియున్న పురాణగాథ నా 

ఛాంంభాగ 78 



= వన్న గ్రాక్యన్యాని 

శీ, ాండవళ్ళృష్ణ్టభాగవతము [౪ 
ఫల హ్ 

దరమున 'నేవచింతు; మును 4 డారుణకర్ముండు దుస్టచిత్తుం డా 

శరుండు వృశాఖ్యుం డొౌక్క_రుం జసంగెడుపూన్కిం దపంబు చేనెం దాన్. 

క. మనమున దపంబున శీశ్వారుం డనూనమోదంబునొంది + యప్పుణె వర మి 

జాను దానం గస్ట్రమొంబెను, గనుక నుడాహృాతికిం దగునుశ+గాథ యదియిటన్ 

క మునుళకునితనయుం డౌవృకదనుజుండు మార్గమున నారోదమునిం గని దు 
అర్య లం కది ౧. రు wn ot . 

ర్మనసుం డగుటనేె ప్రశ్నిం, చెనిటుల్ ముమ్మారులందు $ శీ స్ఫప్రమదున్ : 

క. వివరింపు మంచు నడిగిన, దివిజమునీంద్రుండు దుర్శశతిం గని పల్కెళ. 

జవమునం గార్యుము సిద్ధింప వలచిన౯ా శంభు గొలుగ్ష $ భ_క్టి మొజయంలగన్, '.. 

లే, అల్పగుణదోపములకె యా1శహరుండు మోద 

మందు గోపించు వందిజీనాళ యట్లు 

''వినుతిచేసిన దశవదోనునకు బాణ 

.. దనుజునకుం బ్రీశుండై. సంవీదల నొసంగి. ౧౫౪ 2210 

క. తరువాత శ మము నొందెను హరుండని తెలువంగ నావ్ఫ్శ కాసురుం జపుజే ” 
న. 

పరుగిడి కేదొరంబున, నురుముదమునం దపము చేయ 1 నూలొ-ని శ్రుద్ధన్. ౧౬ 

క. అనలునిముఖమున హరు నొయ్య్టన నావాహనముచేసి 1 యాత్మళరీరం 

బునం గలమాంసముం గోయుచు, ననలునిలో వేల్సి శ ంభునారాధించెన్ . ౧౭ 

చ. వారునిప్రసాదముం గనక $ యాతేండు స_ష్పమవాసరంబున౯ 

బరమపవిత్ర తీర్థ వరశభవ్యజలార్హ 9శిరోజయు_క్షమౌ 

భీరమును గోసి ఖడ్డ మున స జెచ్చెణి 'వేల్వంగం టూస్మ నంతలో 

వారు:డు దయాసముద్ర్రుః డవు + డాకృతిందాల్చన యగ్ని యోయనన్, ౧౮ 

చ, మృతింగన నెంచువానిం గనిశయే మొగిం గావను బూనినట్టు లా 

దితిజుని మర్తుకాముని నోతిస్టిరయత్నుని గాంచి తత్క_ర 

ద్వితయము నక్సై పట్టుకొని 3 తీ వకృషాణకృత, ప్రయత్న మా 

పీ తనకరంబునం దడవెం 1 బీ దదంగము రతుణాద్భతిన్. ౧౯ 2214 

క, హరహస్త స్పర్మంబినం బరిపూశ్రాంగుండయి దైత్య్రవల్ల భం డొప్పం 

బరికించి చంద్ర, ఖరుం డురుకరుణం బల్కె.. రాతస్తోత్తమ! యింకన్ .౧౯ 2215 

క, చాలును జాలును లెమ్హా, యీోలీలకా ఘోరయత్న ] మేలా చేయళా 

భాలింపు మేను జలముల, నోలి సమర్ప్చింపం బ్రీతి 4 నొందుదుంజొమ్మా!. ౧౯౪ 

క. నీవన .బేహమునే నా, కీవలచితి వింత జతన$మేలా? యసులే 

శా! వరమడుగు మొసంగం గా వచ్చితి ననినం వాత$క స్వాంతుం జై. ౨౦ 2217 



తౌతా.] దళమస్క 0థ ము. 591 

చ, 

oe 

క్ట, 

క్, 

దనుజుండు కోశె నిట్లు గిరోధన్వ! మవాత్మక! నేను హృస్త మె 
నవ్వని శిరమందుం బెట్టుదున 4 వాండు మృతిం గనునట్టుగా వరం 

బును గృవచెయుమోా యనిన $ భూతభ యావహామైన యవ్వరం 

బును విని విన్ననయ్యు సురోపుంగవనాథుండు సుంత నవ్వుచున్ . ౨౧ 2218 

ఉరగములనుం బాలోషనిన, కరణి దద్వర మొసం $ గృవ్యాదుడు త్ర 

ద్వరము వరీమంపవంగ న్యాతురవడి దుష్రాత్తుంాట 1 ధూర్చటితలవై. ౨౨ 2219 

కరమును మోవపంబూన గిర! కార్డు కుం డాత్తకృ తావరాధ మ 

_తృరుణమునకా ఫలించెనుగగదో యని త_త్తటపాటుతోం గళ 
బరము వడంకంగా వడిగం  బాతెను దోడనె పాజంబొచ్చె నా 

శరుం డిటు రక్కసుం డరుగ $ శంకరుం డాశలేశెల్లం బోవుచున్. ౨౩౪ 2220 

సృతీవిధి దీని కియ్య దని $ భావనచెయక యుత్తరాళకు౯ 
జతనముమోలుః బాజ సురస త్తము లూరక చూచుచుండి రా 

శితిగళుం డంత భాస్వరము $ సిద్ధమహర్షిగ శై కనేవ్య మ 
చ్యుతము తమగిపరంబు నయి $ యొవ్పువురంబున కేగెం బూన్కి మై. ౨౫ 2221 

అదియె శ్వతదీషప $ మనంబడు వైకుంఠ మనియు జెప్పంబడు; 1 నందు బ్రతి 

నారాయణుండు సం్రతతనము వాసముచేయు సంసారరహితులౌ 4 సజ్జ్ఞనులకుం 
బరమమౌా గతియగుం 4 బర మేళుం డనంబడు శాంతసన్నా స్థిసి విశసరమునకును 
యోగులకు నతండె $ యు_త్తమగతియగు నందుం జొచ్చినవార 4 లమలచిళ్తు 

లగుచు నానందమును గాంతు +) రం తెకాని 

మరలి ఠా అెవ్వుడైన నమ్లాడ్కి. నొప్పు 

స్థానమున “కీని శ్రీవారి. $ జ క్రిం గనియె 

నట్టి వ్యసనంబునందిన $ పహూరుం గని హారి, ౨౬ 2929 

నళీనద ళెయుం డంత వ్యాసీనంబున నంతయు నొచ్చివచ్చు శీ 

గళుం గని తన్ని వారణము $ గ్రృక్కునచేయం దలంచి దండ మె 

ఖల లజినాశమాలికలు $ గ్రాలుచు నుండంగ యోగమాయ చె 

య్వూలుదగ బ్రహాచారయయి $ య్న్ముగహుతాళను తేజ మొవ్పంగన్. ౨౭౪ 

కనంబడుచు దూరమాకిం,బుననుండియె వ ద్చునట్టి $ పోడిమివెలయం 

గను వచ్చి కుళకరుండయి్యి. వినయంబునభ _షము క్కి వృషభ ధ్వజునిన్ ౨౮౬౭224 

కొనియాడి మవాబేవా!, దనుజున కవృకున కిట్టి (త రుణంబునం జి 

క్కీనకతన శ్రమమునొందితి, వనవూ! సర్వార్థసాధ; కొంగముదీనిన్ . ౨౮౪4 2225 

వెతలం బెట్టగ రా డ్రీవిశమున నెందుండి యిటకు $ విశ్వేశా! వ 

చ్చితి విందు వి శ్రమింపుము, హీతమగునేం దెలుప నీదవృత్రముం జెపుమా. 



రిలే శ్రీ తోండవకృష్ణ్టభాగవతము [ఈ 

క. ఏవయుద్దేశమ్మున నీ, పీయెడ కరుదెంచినావా + యెజింగింపుము నే 

నాయి వీనందగునే నిటం 'శ్రాయికముగం బూరుషు లితీరసహాయమునన్. 

నె, సె. సకలార్థముల నొగి $ సాధింప గోరుదు రట్టు కానవ్రనం 'జెన్చవయ్యా యనుచు ' 

Boas హారి $ పరమసుథారసవర్ష ము గురిపించుశ వాక్కు లలరం 

బ్రున్నింపంగా గతకశ్రముం డయిళంకరుం “డొయుదంత మెల్లగహరికిం చేట 

శ ముగా జెవె $ ఫుల్లారవించాముం డాహరి యవ్వాార్త ర్త శ నాలకించి, 

లే. దనుజునిం బి్బ్చి యోయి యీాశతండు దత్ 

శాపమును గాంచుట౯ బిళా్రాచత్వ ముంది. 

-పే వ్రేతములకుం విశాచసంఘాతము.లకుం 

ః భతియగుట విశ్వసింప 'మేమితని నుడుల. 3౨ 2998 

చ. మనమున నీవు శంకరునిమాటల నముదువెని నీశిరం 

బున చెయినుంచుకొంచు వర్శశముక్ "బరికింపుముు; శంకరో కస 

త్యనియతిం గాంచచే నిటు లోతథ్యము లాడకయుండంగా వ వధిం 

వను జను బొంకులేవలుకు 4 బాలిశుం డౌననుకారణంబునన్. కర . 2229 

చ. అనియిటు చాల బేళలనము + లై కడుంజి త్ర, ములైన వాక్కులళా. 

దనుజుని నూజడిం చెడువిధంబున నచ్చవచీంచినక గడం 

. మనసు చెడంగ విస్త యము 1+ మైకొనంగాం దనమ_స్త స్తకంబువై 

 నునుచుకొొనెళ౯ా గరంబు దను$జో త్రము డెంతో కుబుద్ధియాట చేన్, 3౨ రోం 

చ. కులిళముతా(కునం బగులుశకొండవిధంబున మ కంబు" చి 

ద్దలగుట నాతణంటబె విధి 1 తన్నొగి వంచనచేయంగాం బడక 

సులువ వృ కాసురుండు తన*+దోవము చే మృతినొందంగా సుర 

. వళులు డివంబున౯ నిలిచి 4 భవ్యసుమంబుల వృష్టి నెంత యున్. 3% ఏలె! 

క, కురియించుచు జయళబ్దోత్క రము నమళ్ళ్శబ్దవితతి $ గావించిరి శీ, 

వారి! మంచివని నొ నర్చితి, పరమాదృతి ననుచు సాధుకభాసణముల'చేన'. 3౬ 

క, వినుతించిరి గంధర్వులు, మునివర్యులు భ_క్రభావశములంబో'గడిరి శ్రీ 

వనజూము నంత ళంకరుల డనూనకష్టంబు పోవ 4 వోయిం టిం జన్. 3౭ Voi 

క, అ_త్తరుణంబున నావురు,పో_త్తముం డాగరకు జూచి $ యోహోో! సురసం 

ఘో త్తమ! శంకర! యీదు,ర స్ భ్రత్వుంయడు తనపావముననె + యిట్రంగ ౦కే. 3౮ 

తే. ఎవడు వెద్దలకవకార $ మిట్లొనర్చు, నెట్లుసుఖియింప నే;స్పవాం 1 దిద్ధరణిని , 
. జగములకు నెల్ల గురువయి $ సకలలో కృవతివయిన సీకు స మతి; మళతిందలంచి. 

క. చిరకాలము సుఖియింపకొ, గర మాశాంటతుంచునాని 1 సిగ్గ, 6 దుటేకీ 

కర! యంచు బ్రియవచ_స్టత్కి హరు నూజడిలంగ6 జేసీ $ యగపడకుండెన్, 5 
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క. మనసునకు వాక్కు_నకుం చెల్కియని భూరిమహా _త్హషమునకు $ నంబుధియగు నా 

వనజామయుండు శంకరునకు, నొనరించిన యా _ర్రిహరణ 1 మొ ప్పెడు గాథన్. 3౯౮ 

చ. వినినం బఠించిన౯ మజీయు 1 వేడుకమై వచియించిన౯ భవా 
॥ సీని దరియించు శ త్రు,కృతభితియు నొందకయుండుం. గాన నీ 
టయునుపమ పుణ్య గాథం బ్ర, బి యవమాజఅంగ6 బావన కాలమందు. జ 

. కని మతిచేం బఠింపద గుం $ గాంతటీతముల్ సలియించు నన్ని యున్. ళం. 

అనన ' . 
' | ॥ ॥ 

ఎనుబదితొమ్మదవయ ఛ్యాయ ము 

అథి త్రిమూర్తులలో వారి యుంఠ్కల్భష్టాం డనుట. ఆఆ- 

క. అని తెబ్బ మజియు నిట్లను, మునిచంద్రు(డు రాజవర్య! మును సాగమునీ ,, 
శ నికర కృతసత్రె, మఖం, "బనూన విధి మజ నద్భు; తావహ మగుచున్. ౪ 22839 

తే, భూరిసార సరస్వతీశతిరమందు 

. సాగా నాసత్ర యాగంబు $ సకలమాని 
వరసమన్వితముగ నందుం 4 బ్రభునవుఖై న 
బ్రృహ్మవిష్ట్వీశులందు నెవ్వండం' వరుండు. ౧ ౨240 

చ. అనెడు వితర్కమొండు తగ $ నవ్విషయంబు నెలుంగంగా భృగుం 

డను మునిం బంపి రెల్ల; రతఠడాదిని బ్రహాసభం గనంగం బో 
యె నచట వందనంబు నుతి $ నించుకయే నొనరింపకుండె నా 

తనియెడ సత్వ మెంతదగు $ దానిం బరీతయొనర్చు వాంఛ వేన్, ౨౮ 994] 

య, అందుల 'కెంతయుం గినినీ + యావర ముష్టి. మహోగ తేజుండ 

యయ్యుం ద నప్పు ట్ర తున నందు సత$ము ప్పయు శ్నేహము స నప్పుడే 

డిందంగంజేసి దనిని గీడిందివుతాశను నీటనార్చు రీ 
తం దగ నంత నాభ్ళగువు $ థీమహిమంబున దాని నెన్నుచున్, ౪ 2242 

మ. చని కై లాసముంజేరి శంకరుని గాంకచళా సోదర ప్రీతి నె 
కన గా నీశుంతు కౌలిటంబొదువం బోం 1 గోపీంచి స సన్హార్లవ 

మావంతయు నీయెడంగలుగ దంీతశ్ళుద్ధి లేకుండు నీ 
మానింవళ శ నన్ను ముట్టః జను'నే $ యంచోడి వారింవంగన్, ౫ 2243 

భా ఆమూటల్' శు శ్రోతులం బోరం గనలి య త్యాచారుం డం ఇంచి మయెం. 

me ముమరలనిపారేసంబున దగం1గాం జేయుదుం జూడుమం 

*మానికొ వధీయింపంబూన నును యశష్టా్ల కేళు వారించుచున్.౬ . 224 



594 శ్రీ తాండ వకృష్ణభా గ నతము [e. 

మ. చరణాబ్దంబుల వ్రాలి వేళ లవచో 4 జాలంబులకా శాంతకో 

. పరతుంగా నొనకంచ; నాభ్ళగువు 'వే ) పద్దాతునిం జూడంగా 

నురువై కుంఠవురంబుం జేరి నట నెలతో వ్ తమె నున్న శీ 
వరుంగాంచెం దల ఒతీయంక మున నొకవ్పంగా ర రమాధీళుండున్. . 

ఆ. పవ్వళించియుండెం $ బరమాత్తు నాతని, స సత్ష్యమెలు గం గోరి $ సాధుమునియుం 

గాలం దన్న నురమూగాడయగా. హారి నీరింగూడి లేచి యెంతొ శ 'కడుకమలర. 

ఉ. పానుపుడిగి యమునికి $ భక్తిని శీర్ణమువంచి య్రక్కి- యెం 

తో నయ మొప్ప సాధువుల $ కున్న తమాపద మిచ్చువాం డనం 
దానయి యుప్పియుం బలి"కె 1 ధన్యుండనై తి మునీంద్ర! స్వాగతం 

బౌ నిటనాసనంబువయి $ నర్మిలి వూజంగం గూరుదుంపుమా ౯. 2247 

శే త్రోవంలల్లిన శ్రమములు $ తొలం నొక్క. 
హైణముయిన వి ది శ్ర మింపుము ీ కరుణ మిరు 

వచ్చు "బలుగకయుంటి నాశీవలనితప్పు 

సైచి కాపాడుమా మము + సంతతంబు. ౯౪ 

క. అతికోమలములు నీపాదతలము లోమౌానిపా! నితాంతవరుషమె 
 తీతియోలి యెచ్చుతగ్దుగ, నితరులకుం దోశ నాదుహృదయము సోశన్. ౧౦ 

*కే, ఎంతగా గాసీనొంబెనో $ యెజటుగయజూల 

ననుచు నమ్థునియంఘ్రు ల $ నల్ల నల్ల 

నం గరముల నొత్తుచు౯ా మునిగనాథ! తిర్ధ 

: ములకు: దీర్థతం గార్చుపశజ్ఞలముల నను" ౧౦4 2250) 

నాలోకమును మణీ 4 నాయందు విశ్వాసముంగను లో శేశళులవూగములను 
నాదు నేవకులను $ నాగ ఫపహాంబులం జక్కె_6 అావనతం గాంచు 1 పగిడింజేయు 

మిప్పుడే లక్మి 4 నేకాంతభొజనం బెతిని నీదుపాదారవింద 

సంస్పర్శనంబున $ సకలపావంబులు తొలగుట నాయుర+స్థ్రలమున నింక 

తే. భార్లవీదేవి సతతసంఫవాస మొప్ప, నలరు నని యిట్లు వైకుంఠుం $ డతిగభిక 
భాషణంబుల సత్క్మరియవల ముదంబు నొంది భ_క్టీభరంబున + జెంద మలక, 

క, కను లృశ్రునులం దడువక్, ముని యేమియు బల్క_కుండి ? మురహారుని మనం 

బున నెన్న చు మరల౯్ స, త్రనికేతనమునకు వచ్చి + బ్రహ్మూలకుస్.౧౩4 32652 

ఉ. తానటం గన్నవ్వార్ప 'రల నితొంతము తేటవడంగం వ్? 

మానులు నాలకీంచి తమకమానససంగతసంశో యంబు ల 

a 

1 శ “హాదోదాశేన భవతాం రీర్థాశాం తీర్థకారిణా”” అని మూలము. . 



చణ] దశమస్క_ 0ధము. క9క 

పే నిధనంబునొందం బరీ మేళ్వరుం డాహరియే యటం చవొగి౯ 

ట్రైనననీమలందు బహుమానము నిండంగ నిశ పయించుచున్, ౧౮౪ 2258 

నీ, అభయశాంతులు ధర్మ $ మళ్లై జ్ఞానంబును దత్సంయుతంబయి!తగిన యట్టి 
"వ వైరాగ్య ము యెగశ్వర్య నష్ట విధంబు నాత్త మలాపహంీబగు యశంబు 

నెవ్వానివలననే $ మయొసణగునో, “శాంతులు సమచిత్తులును మటణిగసాధువులు న 

కింఛనులు నగుచు  నెంచ సన్నాసు లై తగువారి * "కవ్వం డం _తృమగతియగు 

లే, నెవనికిం బ్రియమూంర్థి యై 3 యెసలసస్నత్త్వ 
'మవనిసురు' 'అెవ్వనికిని బ్రి, శయంబులనార్చు 

.. డె వతములౌదురో శారకకధనులు. నిపుణ 

మతులు నిప్క్మూ_ము లెవనిసమ్షతిం గొలుతురొ. ౧౮ 225 | 

క, అతని మహానీయు హరి నృచ్యుతు నుత్క్బృష్టునిగ నమ్మి 4 రొక్క_ తెజిగునక్ 

వితతగుణ త్ర యనిర్మిత, దితిజాసురదివిజు లనెడుీ త్రివిథాంగంబుల్, ౧౮౪ 2255 

క. కలవా శివ హారి కమా, రులలోపల . స్పక్యగుణమె 4 $ తో దం గార్యం 

బుల సాధంపం దగునని, . యిలాధిపా! యల్ల మాను$లెల్లరు ఫూన్మిన్. ౧౯ 

ఆ. సంశయంబు వీడి $ సాధుసరస్వతీ, తటమునందు మనుజీతతుల సంళ 

యములు వీడంజేయ $ వారిత_త్త (మును బయల్పజిచి విష్ణుపాదశవద్మ యుగము 

క, 'నేవించి పరమగతిని౯, శ్రీవల్లభు కరుణం గాంచి + చెలణగి రనుచు స 

ద్భావమున నూతుం ఫర, ,ణీవిబుధగ్గలకుం చెల్సి 4 నిశ్చాలభ క్లిన్. ౨౦ 2253 

చ, మునులను గాంచి పల్కె. మునిపుంగవుం డై తగు వ్యాసయోగినం 

దను ముఖపద్మనిర్ణత సుశథారసము౯ భవసీలి నాశకం 

బును శు శ్రుతిసంపుటంబులను 4 బూనిళకమిీజంగ6 గో లువా(దు చ 

య్యన 'ఛవబంధనా ఏ తననయంతనపోవ సుఖంచు ఏ సప్పుడున్. ౨౦౪ 2259 

క. వారిచరితము సుస్లోకము, పరమాద్భుత మానుగాన $ భి శ్రుతిపుటాం 

తరమునం బొనుపం దగు నే, పురుషంం డటుచేయు నతండె ఫ్ పము కుం డనన్. 

ఘోరసంసారమను భూరి+కూపమందుం 

దిరుగకుం డెడు భాగ్యంబు 4 నిరువమంబు 
గాంచు నని పల్కి. శుకయోగి $ మపతి కటు 

"లిపె నని మణీయుం బ్రీ తిం చెలవ ౨౧ .. 220]. 

అలి Pea చచ్చినవిప్ర శతం: 'చెచ్చియిచ్చుట. oe 

అజ స్ప సక లేళుం డుండునట్టి 1 సమయంబున వి 

ప్రసవించిన, యొకతణమునశే కుమారు $ డుర్వితగులంగన్. ౨౧ 

ద నంతటకా భూసుర జామృతశిళువుం గొనుచు 4 మోణీళుని మం 

క, ఒకనాండు 
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దిరమున ద్వారమ్థుకడక౯ా, భరణిం బడవై చి యిట్లు 4 తా విలపీంచెన్, ౨౨ 
క. విలపీంచుచు దీనాత్మత్క వెలయంగ నాతుఠరతమిణు 1 విన్న జను లెడం 

గలవిలపాటొందంగ నిటు, పలికె క తబుద్ధియగుచుం $ బరహింసకుం డై, ౨౩ 
క. ధరణీదివిజ 'ద్వేషియు, నిరతిని దనుసుఖముగోరు 4 నీచుడు నగుభూ 

వరుదోషంబున నాసుతుం' డరయంగ మృతినొండె ననుచు 1 నాత్మం దోంభెన్, 
cim హింసావివారుం డై $ హీనశీలుండయి విజితేం ద్ర, యుండు కాక 4 విశ్వ్ణమెల్లం 

చాలించు నరపతి $ పాలనంబునం బ్రజ లతిదరిద్రులునయి $ సతతదుకఖ. . =. 
భాగులై కుందుదు $ రేగతినై నను శాంతినొందక యని 4 క్షైాసురుండు '“ 
విలపించి విలపించి 4 వేసరి గృహమున కరిగి యవ్వుల నళ్లు $ యంత మొందు 

తే: చున్న కొడుకుల నెనమండ్ర $ నొగి నరపతి. ౪ 
సౌధమున ముంగిటం బెట్టి $ జనులు వినంగం 

_ బూర్వరీతినె వచియించి $ పోన్రుచుండె 
నళ్లు తొ"మిదవసుతుండు + నంత మొంద. ౨౬ 2286 

ఉ. వానిళవంబుం దెచ్చి నృష్టవాకిటం బెట్టి యథా ప్రకారమే 
తాను వచించుచుం బొగులు $ ఛాత్రిసురేళ సరు నార్తనిస్వనం 
బానిఖలేశు చెంతందగు 1 నర్జునుం డొక్క_ట నాలకించి పెం 
పూని వచించె; విప్రవర! $ యూరక యేచ్చాదవేల యిచ్చటన్. ౨౭ * 2967. 

ఉ.'నీవు వసించు నిట్టివురిగని౯ా ధను వుద్ధతింట్టి నట్టియా 
భూవిభుం డొక్కంజేం గనయగలబోలందు మందునశై న వీఠలో 
భూవిబుధాళి సత్ర మను+పూజ్యమఖంబున భో జనార్థ్హమె 

_. యేవిధిలూడు నావిధిగ $ నిందు వసీంతు రపౌరుషంబునన్. ౨౮ 
ఉ. ఎవ్వరి దేశమందు ద్విజు 4 లెల్లరు దారసుతార్థహీను లై 

నిన్వగలం గలంగుదురొ $ నిశ్చిత మానరపాలకుల్ మనం 
బువ్వి ళలూరంలాం గడువు 1 నొయ్యనంబ్రోవ నృపాల పెషు. లే... 
యివ్వసుధం జెలంగునటు లే యని యెంచంగ నసష్ప్టలో ద్విజ! s= 2909 

క. వగలం బొగిలెడు మోకిం,కం గలుగయగల ప్రజను నేను 4 గాతు నిచట ని 
ల్పీ గడిమిమెజియంగం ద్రితినల్కొ ద గునట్లుగం దీర్చనేని 4 డవానుం జీ త్తు 

క, . చానా నాపావమ్ములు, పో నెంతయు సుఖము గాంతుం 4 బ్రో యన విని యూ 
భూనిక్టరుండు నుంతగ, మానసమునః జింతనొంది 4 మటి యి ట్లనియమెస్, ౩౦ 

మ. బలదేనుండును వాసుబేన్రండును జూగవంబుకొ ధరింవంగ "జీ 
ర్పులు విఖ్యాతియుం గాంచనొప్పుకీ తిభ ఫోత్ప్చూగంబునం దెన్నని 
స్తులమై పాల్చుయళంబుంగ న్న యలవ,శద్యుమ్ను ౦డు కే “ర్భంబునకా 
దులలే కెంతయుం గీ_ర్జిగ న్న యనిరుద్ధాండుకా బ్ర్రయ న్ 8౧2272 



తా౯,] దశమ స్క ౦ధ ము. i 

క. ఒనరింపం జూల.రై' ర్కీవని మూర్థతం 'చేయనీవు 4 పాల్చడితివి లో 
కనిచయవిభులకుం 'జేయం ద్కగనివని నీవూన నమ్మణగా నేర ననన్. 39౨. 2278 

చ. విని యపు డస్టనుండనియె $ విప వరా! పహాలింగాను నందనం 
దనుండను గాను గారి యన 1 ధాత్రి పతి నెసంగినవాండలాను నే 

నన యుధిష్టి రాను జుండ గ్గ నర్జుననాముండ, గాండివంబు నా 

ధనువు నెవండు తాల్చునొ యోతండనె నే నని యెన్నంగాం దగున్. 33 2274 

మ. హరు మెప్పించితి యుద్ధరంగ మున శేరి ౦ బ పృతిద్భ్టంద్భ మై 

, భరనొప్పారెడు దాని నీవవమతి౯ $ దర చేయ భూ 
_ సురనర్యా! తలపోయంలాం దగునె నీశనూను౯ా వడిం కు ఫీ 

కరమౌా మృత్యువునొంచి నావలుకు నోక్క_ంబంచు నూహింపుమా. 3౮ 2278 

మ, అని యిట్లన్ణునుః డాధథ రామరుని శె కర్భంబొప్పు వాకస్టంబుల౯- 

మన ముప్పొంగాడునట్లు చేయుటయు నామా దేనుః డప్పాగ్ధనిం 
గని యెంతో ముదమంది శౌర్యమును నిశక్టంబంచు లోనమ్ముచుక్ 
జనియెకా వేగనిశేతనంబునకు; గృ ప్లసా్టామి లో నవ్వంగన్. ౫ 2276 

శా. అంతం గొన్ని దినంబులేగ మణి యా+త్ష్యామ రుం డర్ధాంగియుక్ 

సంతానంబు గనంగ నున్న తట్ విశ్వానేంబుమై వె. బోరీగలా 

స్వాంతం 'బెంతయుం దొందతింపం జని ఊూశసత్త్యాఢ్య! 'యోపార్థ నా 

సంతానంబును మృత్యు బాధతో" లంగ౯ 4 శౌ ర్యంబునం గానుమా. 3౬ 2277 

4, అకురుడై యతం డిటు లహార్యబలుండని నమ్మి యర్జును౯ 
'జేత్రము ఛీతిచేం అంగం 4 జేరి వడిం జను'దెమటం చోొగిం 

డ్రాకవు నీషెయంచు గుదోధర్మ మె. యానిది యంచు వేడంగా 
నాతణీ న్మానుండు విధి $ నాచమనం బొనరించి శుద్ధుండై. 3౬౪ 2278 

"చ, మనమున నామహేళ్వరు నుమాపతి నిల్చి నమస్కరించి జే ' 
_ వనిశరద తృమె మహీమ + భానీలు న స్త్రగణంబు సంస్మరిం 

చీ నియతి సజ్య*చాపమును ఫ్ జి  శృముపాంగ గపొంచి గాండివం 

బన విలనీట్లుదాని జునె $ నాద్విజునింటికి సత్వరంబుగన్ . 3౭ 2279 

తే. నూతికాగారమునకును $4 జుట్టుం చెక్కు 

విధములగు నస్త్ర ములసేత 1. వీర్యమలరం . 

గింద మందను గ్ల చేళరికిం బెొరంగ 

నువ్రు గానట్టు గాః . 'బంబ$ రాక గతిం దగ, 3౮ 2280 

ర్ల గారు యంతం బ్రసవిం చె౯ సూను 'నేడ్వొపష ఎప్పు వాం 
Ten చ J ళ్ శుర్యంభో నమస న” మహే హీళ్యరక” అని మూలము, 

శాంళాగ (1 



$9 శ్రీ తాండవక ఎష్టభాగవతము [అ 

డతివేగంబ యదృశ్యుండై తనువుతో $ నభ్రంబునం బోయె ముకా 
 సుతుదేహాంబయినం గ నంబడెడు నాచాి ప్వానలే దివ డ . 

వ్రతిమంబౌ విధి వూన్కికిం బ్ర చ్రితియొనోర్చ౯ా వచ్చునే యేరికిన్. ౩౯ 229] 

క్ష ఆవిధ మెటింగి వే యా భూవిబుధుండు పోయి కృష్ణగమూ_ర్జీ రీకడం బెం 

పావహిలంగ నెసం గడు, నావిజయు౯ బదటుచు నిటు $ $ లలుకం బలి కెన్ . 3౯౪ 

తే, అకటకట! 'నాదుమాఢ్యంబు $ నరయుం డింక. 
చే నపుంసకుమూటల స్ట నెల్లనమ్మి 

మెోసపోయితి నాకం'కు 1 మూధుం డొకండు 

గలయండె వెదకిన నెళ్లు లోకకముల నెందు. ళం ౨౨౨ ౨208 

కు ప్రద్యుమ్నుం డనిరుద్ధగబల చేవ “క్లీశ్ఞ వ్రు లెవ్యాని బ్ర, ల్ దికింప § నించుకంత : 

క నళ క్తులె యైరొ 4 సూను నవ్యానిని బ్ర పెకిండ' గ క్రండోవ్వండు మజొకండు 
చై వోవ పసృష్టుని ఫ్ నేవిధినై నను గాపాడుదో నటంచుం 1 గడం యనృత . 
ములుపల్కి తన్ను డారబొగడుకొనిన యట్టి యష్టనుండే నింద్యుతడౌను గా దె 

తే. యతని ధనువై న గాండీవ 4 మగ్నిలోన 
వైవ నే యిట్టువల్కీ_న $ వాడు తలంవ 

దర్శ తియుంగాండజె యని యిట్లు + దూలఅుచుండం 

చాద్టం డాలించి యోాజించి 4 వరమనియతి. oy 2284 

ఉ. ఎందుంజనంగ ెమ్మదికి శ నిష్ట మొ యచ్చటి కచ్చెపోవం జే 
..యం దగు నాత తృవిద్యం గొని శ యూాయనుం డుండెడు వీటిశేగి యం 
"దెందునుగాని యామృతమక$హీసు సురపు త్తే తుని గానకళ్లై సం 

క్ర ౦దను వ _తృనంబునకుం $$ NX గృన్ననణోయెను బూని_మోటణింగన్. ౪3y 2285 

భగ్నాశుద్దై మట్ 1 జ్వలన రాతస జలవతి వాయు ధననాథ 1 ప_త్తనముల 

స్వర్ద్ణరసాతల గ్గ భ వ్యస్థలంబుల నింకనుగల యట్టికయెల్లపురము 
లను జూండబోయెను' ధనువు సజ్యము చేసికొని యందు నెచ్చటశతమోణిసురుని 
సంతానమును గానగజాలక తనదగు వ తిన దీర్పంగ'రామిం + బావకునకుః 

తలే, దనదుదేహము నావాుతోగ నొనరిండా 
దలంచె; నంతట శ్రీ వారి శ దయ మెజయల 
వచ్చి యగ్ని6 బ్ర హం $ వలదు పార్థ 
యని నిషేధించి న మణియు ని] ట్రనుచుం చెలివె. ౮౫4 2236 

చ ధరణిసుశేంద్ర, నూనులను 1 దర్శన యోగ్యులం జేయువా(డంజు 
మృరయక నీక నీవె తగశనట్టు లవజ్ఞ ను గూర్చంబూన క్ర 

+ “జాఢ్యం వళ్యక మే యోడానాం శ్రద్ధథే శ్రీబకర్ణనద” ఆని మూలము, 

eie 



౮కి] దశీమస్క_ ౦థ ము. ఠ్00, 

చ, 

_త్తరుణమునందు శాంతిగను + దాన మనుష్యులు నీదునాదుకీ 

_ర్తిరమను సుస్థిరంబుగ ధరి త్రి నెసంగ నొనర్తు రష్టనా! రోజ! , 2237 
అని వచియించి యానరుని 1 నాత్మరథస్థునిగా నొనర్చి చ 

య్యనంజనియెం బ్రతిచికి నళవోర్యగతుల్ దగ నట్టు లేగుచు౯ 
వనధుల ద్వీపవై లముల $ వైళమ డాంకొను స్ప_ప్పసంఖ్యలకా 
వనరుహనాభుం డవ్వలం బ్రశభావమునందగు చకృవాళమున్. ౮౪౭4 2269 

క. కనుగొని దానికి నవ్వల, ఫఘనతర మా తమను బొచ్చె 1 గాని యచట సం 

దనమునులాగు మవోళ్యములనుపమ వేగంబు గలుగు$నవియే యైనన్, ౪౮ 

నీ. నడువజాలకయె యుండంగ వానిశై బ్యాఖ్యమును మేఘపుపష్పకశమును బలాహా 
కమునుసుగ్మీవముం $ గనుగొని యూ గేళ్వ రెళ్వరుండై న శీగకృష్ణమూలర్తి 
వేయి సూర్యు లరితి స వెలుంగుస్వచ క్రము ముందుగం జనం బంచె $ భూరిశ కి 

నల రెడు పృకృతిచేం శ గలిగి సుఘోరమె గహనమైె తగునంధ$కారము౯ దన 

లే, యనువమానలేజస్సుల $ నళ్లై విరియం 
జేయుచుం గడు వేగమె $ యాయమహోాఘు 

రామబాణము రాతన $ రాజిచోలె 

నాసుదర్శన మరుగంగ 4 నళ పము లొగి. ౫౧ 2200 

. హరిచ క్రదర్శితం బగు సరణిం జనుచుండె;, నంత 1 స్థందనమునకుక౯ా 

గురువథముం జూపు తేజము బరమ మపారంబుం జూడ § బార్జుం డోడెన్, 

క. కనుయుగము మూనీకొనియకా, వనజాతుని స్య్థందనంబు $ వడిం బాటుచు స్ప 

4. 

రృన పెగవర్థితో ర్శులుగనం భీతిదమైన జలముం 3 గడశం జొవ్చెన్. ౫౨ 2292 

అందోకదివ్యమందిరము $ వారితమంబయి పేట _స్తంభ ముల్ 

సుందరరీతిం గన్సడంగ 1 వోభిలుచుకొ బలుచి త్ర రీతు లొ 

ప్పం దగియుండె నట్టిదయి $ భర్మమయంబగు సాధవర్య మా 
స్యందన మట చొచ్చి రుచీజూలము లెల్లెడం బర్వుచుండంగన్ 3 9293 

. ఆఅమహానీయమందిరముశనందు సవ్మాస్తఫణామణి వృజో 

ద్లామమరిచు లుల్లసిల 4 దారుణదృష్షులు రండువేలుర 

"కామలతేజముల్ దగ వహ త్తరభీతి జనింప జేయంగా 
నామెయి "శ్వేత కాంతిం దను 4 వద్భుతముం గన జేయుచుండం గాన్. ౫౮ 2294 

ిలాసపై లంబూకరణ జలుంగుచుం గంఠిణహంలయందుం శ గానబ డెడు 

న్లత్వ మెన్నంగం 4 జూాగయుండంగ నొప్పు భోగికులేళుండు 1 భూరిలేజుం 

డగు ననంతుండొవ్చ 4 నశనిభోగ పె సుఖాసనముగం గూర్చుండి 4 యనువమాసి 

తాంబుదచ్య్చాయ మై $ నలముకొనంగ సుందర పీతవస్త్రంబుం 4 దాల్చి దాని 



600 శ్రీ కాండవకృష్ణభాగవతేము [అ 

తే, లలీత కాంతులు దిగ్నిదిక్కు_లం జెలంగ 

నుండె బురుపో_త్తముండు లోకో _్తరుండు 

సురుచిరాయతవీ క.ణులీడురుమణి గడ 

ఖచితముకుటంబు వింతగం $ గ్రాలుచుండ, me 2295 

చ, 'సురుచిరకుండలద్వయము $ శుభ భ్రనుణిద్యుతుల౯ వెలుంగ నా 

భరణగణంబు రణ్న్ రుచివారము.. నీనుచునుండల గుంతలో - 
త్క.రము. శిరీటకుండలసు కాంతుల 'నెంతయుం గూడుచుకా మనో. 

_హరముగ నొప్ప నాయతభుజూష్టక మాశ్రితతృ ప్రి చేయన్, ot; 2290 
క వనమాలయు శీ శ్రీవత్సం,బును. గ సుభ మణియు వశఫమునం గ్రాలి ముదం 

. బును. భక్తు క్తుల' క్డంగ సునందనందముఖ్యా శ్రీ ద్ధి తులు న ళాంతమం గొల్వన్.. 

“క తనువుల: ధరించి. చ శ్రాదినిఖలదివ్యాయుధములు $ దీవీంవంగ శీ) 

యును. బుషి క్ట. “ర్ సంపద్కలును మాయయు లోనుగా. గలుగ బేవతలున్, 

మ, తనుం గొల్వం బర మేప్టి. ముఖ్యుల కొగిం 1 దా నీశ్వరుండై. నిరం 

జనుడై యుండు మహాత్తుం గన్తొని మనీస్సంజాతేభీ త౯ా సుద 

 రృనహస్తుండు నరుండు మక్కి, రపు దాచ (కాయుధుకా సవ్యసా 

చిని జేమోడ్చులనొవ్చంగాం గని వచిం$చె౯ దేవ సవ్యం డిటుల్. ౫౭ 2299 

ఉ. మోమున సుస్పి తంబొలయ 1 ముగ్గ గభిరగ ళస్వనంబు స్వా 

_ క్రైమలవృ్తి త్తి దెల్చంగ మీదంశమున౯ జనియించినట్ట యో 

& మహి తాత్తులార! మిము 4 సిద్దతవస్వులం జూడం నోరే 

- మ్లమరవర్యపుత్ర కులేనప్పుడె రాం దలపోనీతికా మదిన్. ౫౮౪ 2300 

లే. అవని ధర్మంబు రథీంప $ నవతరించ్చినారు నాయంళముంగొని $ మోరుపేగ 

యవ్పనిం దీర్చి నాకడ 4 కరుగు చెండు, భూమిభారుల దితిజులశపొం గడంచి, 

క, మును నరనారాయణులను, మునులయ్యు౯ మిరు లోకశమున ధర్శంబుకా 
మనుజులు సమాచరింవంగ నుదాహరణముగ6 చేయం $ గట్రతరి విధిన్, ౬౦ 

ఆ. పూర్ణ కాములయ్యు. $ బురుషులకు న్నేర్చ 

మజీయు నాచరింవ 1 మైకొను డని 

యానతీయం గృష్షుం $ డష్టనుండును “ద థా 
_స్తోనుచు వి వ్ర సుతులం 1 గొొనుచుమొ క్కి... ౬౧ 2303 

కో మరలి మవామోదంబున, నరు దెంచిరి పోయినట్టు 1 లాత్త్మ వసతికకా 
ధరణీసురునకుం బుత్ర్రత్క_ర మొసలిరి వారు ఈ "ంటికకోరణి వెలయంగన', 

చ కనుగొని యద్భుతంపడుచు $ మాసురుం జొర! వయస్సు రూవముం 
గన నదియే యటంచు దమిర గాంచుచు నుండెను విష్ణువాసమై 
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యనుపముమా స్రృరంబుగని $ యర్దునుC 'జెంతయు విస్తయాంబుధి౯ 
మనము మునుంగం బౌరుషము + మాధవుసత్మ_రుణకా ఫలిం వెడిన్. ౬౨౮ 2800 

. అదెలేకయున్న నిష్భల్క, మదియా ననునిశ్చితం బె $ యాత్మ౯ా మిగులం 
బొదలంగ నుండెను; శ్రీవారి, ముదమున నెతాదృగమలీభూరి శీయలన్, ౬3 

అతిమానుస వికృమముల్క మితిమాటణీన వానిచేనీ + మించినతమి న 
చ్యుతుం డఊొగిని వివమయసుఖసంతతిమానవు లెట్టు లట్లు 4 తాం గనుచుండెన్. 

యాగంబులుపెక్కు_ మవో,భాగుం డొనరించి ధరణి  బామరులకుం చా 

నే గతిజూవుచు మించెను, 'యోగీశ్వరనాథుండయ్యు $ నుద్యమ మలరన్. ౬౪౮ 

. మజీయు శ్రీహరి వర్ణనుస్ణ్రీమాడ్కి_ దజిని 
సకలపురువార్థ రూవవ+ర్ష ంబుం గురియు 

చును ధరామరముఖ్యులౌ + మనుజుల దమి 
నొందం జేయుచు శ్రేష్టత్వ $ మొప్ప వెలనె. ౬౫ 2300 

. కొందఆ ధర్మదూపకుల $ మో ణివతీంద్రులం బూన్మి_మాణుం దా 
మ్ర,ందంలం జేసె జిష్ణుపవ$మానతనూజు లవంక చందంగా 
గెందణుంటబేనె ధర్మ జము+ఖుల్ గురుధర్మవథంబు నూనియుం 
డం దనవ_ర్రనంబును గశనంగ నొన3్చను నేర్చుమోణంగన్, ౬౬ 2310 

a) 
of ంబదియనయ భ్యాయ ము. 

-అధి శ్రీకృష్ణ లీలావర్థ్య నము, థతా- 

అని యభిమన్యుసూనునకు 4 నాశుకయోగివరుండు తెల్పి యి 
ట్లను మణీయుం బ'రిత్ప్చరుని 4 చౌ చరితంబు నచించువేడ్క. నో 
జనపతవర్య! యిక్క-_రణిం $ జక్కథరుండు రమాధవుండు చ 
క్కంనిదగు ద్వార కెపురిని $ గాలము పుచ్చుచునుండె లవీలతోన్. ౪ 2811 

మృద్ధంబు $ సకలయాదనవవృష్లి నరసంకులంబు భాఫస్వద్విభూప. 

ణావలచేే నూత్న $హారి యావనము-పే మెజివుందీవియబను 4 మించునట్టి 
తను కాంతి వితత తను బొల్చు సుందరీరత్న ముల్ పహోరిహశర్మంబులందుం 

గ ందుక, క్రీడ అ + గడుంటూన్క ఏహారీంప నెంత 'సుందరముగ $ నెసంగుచుండె 

తే, ద్వార కాపుర; మందు భశ ద్రగ జవితతి 

క్ర 

మదజలంటులం చదడిమనంగు 1 వమార్షములును 

బంకలంబులు గా నుండు $ భన్యుభూప. 
అాళ నొప్పీ భటతతి 1 యశ్వాముణును. క 2312 

ఆరదింబులు చూడందగి, తికుగాడుచునుండు మజీయు 1 దివ సృద్యానో 
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త్క_ర ముపవనములు గన్పడు, సురుచిరముగ నందునుం గు+సుమతరువుల వై. 

ర తుమైెదకదుపులు . మణీ విహ్కగమ్లులు ఫూందేనె లానఠగాం బల్ల  వబ్బం 

దమ్ములు కొొబికయగ మూయి ర, వమ్ములు చేయంగ బెసలు 1 బదులు ధ్వనింపన్. 

క. కనవిన "వేడుకగా నుండును శ్రీకృష్ణుండు కామీనులు పోడళసం 
ఖను బొల్బుసహా స్త స, ంబులు, తను నెప్పుడు, కాల్వ నొకంజెశ తా వల్ల లృ భుండై.64 

మ. సకశై శ్వర్యయుతంబుతై. తనరు: తత్సద్యంబులం దద్భుతం 
బు' కనం చేయు తనూవిలాసముల నా! వైూబోడులంగూండి తా. 

_నొకలయే యంద కన్నిరూపములతో $ నొప్పారుచు౯ా చొల్చెన 

న్నొకెం గూడియె యుండు భర్హయని లో $ నూపహాంప వా రందటున్, క. 

నీ విరియంగం' బూచిన / సరసీజకవ్లోరకుముదోత్పల వరాగశనముదయముల 

పరిమళమిళిత పుష్క_రముల సంవూర్ణ ములగు సరోవరేీములను మణియు 

'నట్టివౌ వో,దినులందును దమిమించు నట్లురుతంబుల $ నాచరించు 

'జలవివాంగమ రాజీములం గాంచి మెచ్చుచు నిందుబిం బాస్యలోనందఆం దగ 

కస్త గలిసి విహరించె విభవము $ లలి6 జెలంగ 

నన్నుమిన్న లు క*గిట 1 నదుముకొన్న 

గుబ్బపాలిండ్ల నలందిన $ కుంకుమంపుం 

బంకమున మేను వింతమై 1 పరిఢవిల్ల. ౭ 2817 

క. అ త్తటీ గంధర్వులు తమి, ను _త్తమగీతములు పాడుూచుండంగ మోదా 

య_త్తమతులై న మాగధు, ల ల్తెజంగున నూతవందుశలాహారిభ _క్టిన్. ౭౪ 2816 

క్ర, అనక మృదంగ వణవ, స్వానంబులు వీణియల రోవంబులు దిశ లక్రా 

మ్రాను నుపడ౯ వాయించుచు, శ్రీ నిలయు నుతించుచుండనీమంతినులున్,౮ 2319 

ఓ, అలరుచు నవ్వుచు" సరసిజామని నంజలులకొా జవంబునకా 

జలముల నింవీ చల్లుచును శ జర ర వినిరి త యం త్ర రాజీ. 
సలిలము లేచి మై బడ 1 జల్లేటయుకా వారియుకా సరోజచే. 
త్ర లవయి దోయిలించి యమ్మ$తంబులం జర్లైను సుసి స్మి తాస్యుండై ౯ 2320 

ర, మకువ్ర మదలతోో నా యతువిభుం డట్టు లఫ్హు*+ హరియు వలిగాం బ 
దాతురు చుట్టును దగం బ బుత్యతల, ధీ చేని వెలసె 1 ననియుం దోంచె౯ా.. 2321 

చ, తరుణులు మేటీవల లమృశ4తంబుల 1 మెం దడియంగ స్పష్టమా 

కరణం గుచంబు లూరున్చులు6ం 1 గన్పసుచుండంగ( ప్రీలేమిజు సుం 

| “కుచకుంకోనుల్-ప్రాంగక వరీరబ్ధశ్చ యోవీ తామ” అని మూలము. ల “నీద్యమానో=.చ్యుత 

' ప్తాభిర్హు సంలీలిళ్చ శేచమై కొఅని మూలము. “లేచనైః జలతేవణయం త్ర వేమ. చర్తాదినిర్హిత నేచన 
యం శై త్ర గ్య. 
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దరకబరీచ్యుత పృసవ $ చామము లల్లన విడి రాలనీ 

శ్వారుండగు కృష్ణమనా  ర్రివయి6 1 జబ్లీరి జీవనముల్ వడికొవడిన్. ౯౮౪ 98999 

ఊఉ. కాంతలు కృవ్షమూా రి తమీకంబుమెయికా దమువై జలంబులం 

బంతముమిోాటు జల్లు నను?+ఖభావమునం బతిచేతి జం త్రో మా 

నంతయు కంకలేక గొను+నట్లు నటించుచు నల్ల నల్ల నం 

జెంతకుంబోయి కెౌంగిటను 4 “జిక్క_లం కొని 0తొచేచ్చునన్. ౧౦ 2328 

ఉ. ఆమెయిం గెశగిలించుకొని 4 యాత తృభ వోదయ మగ్ధలంబు కాం 

గా ముఖపద్మ ముల్ మిగులం 1 గాంతిని రాజిల నొప్పీ; రవ్వుడా 

న్టీ శ్రీమహిళావీభుండు తనుం శ జేడియ లవ్విధిం గెశగిలించి యెం 

నో మురివెంబు మూపం దమి 1 నొొయ్యనం బొక్కు_చు వారి గూరి ర్మిమై.౧౦౪ 

*తేఆదరించుచు నవ్యారి $ యలఘుతేర వ 

యస్పదనమండలాలగ్న1వోరికుంకు 

మసరిమళములు పుప్పదాగమములు మేను 

నిండ నలముకొనం గేళిశనిరతి నపుడు. ౧౦౪ 2325 

చ. తనువుచలింవం గుంతలవిశతాన మొగిం జలియింవ నాననం 
బున మురివెంపు నవ్వురుచిం ౪ బొల్చి నటింన విలానినీతతుల్ 
తను నెదిరింవం గమృజలీథారలు పర్వంగం జల్బులాడుచులా 

వనగజ మక్క_ రేణుయుతిభ ంగిని దా విహరించె నొయ్యానన్ .౧౧ 2326 

ఉ, వల్లభు నావిలానీనులు $ వారక _వైంబయి నీటిథధారలం 

జల్లుచు ముంచుచు౯ విభుండు $ నంతసమందంగం గేళలిసల్పంగా 

నుల్లములందుః గట్లు ప్రమదోర్షులు పొంగంగ నర్హకీతతుల్ 

సల్ల లితస్వరం బమరు $ చందము గన్సడక బాడి యాడంగన్. ౧౧ 2927 

నీ. నటులు నృత్యముచేయ 1 నానాప్ర కారగీతములు వాద్యంబులు 1 దమకు జీవ 
నమును గల్పింపంగా $ సమయంబుం బుచ్చెడు వారును నేవింవ $ వారి కెలమి. 
నావివారమునకు $ నర్షమ్ములగు నలంకారములను వనస్హ్రశగణము నొసలౌ 

నతివలు పతియాజ్ఞ + నశ్సెయొంసంగిర్కి హరియిట్లు విహరింప $ నతనిబెడయు 

లే. నడకలును ముద్దుపల్కు_లుం $ గడువ నొ జ్ఞ 

ములగుచూపులు సుస్మీతంశేబులు ప్రీ యో 

వోస్యవచనపరీరంభ శణాదు లతిన 

మిన్నల మనముల హరించు 4 మేదిసీళ!. ౧౩ 9328 

శ కృళ్ణ్ణన్తు ర్త ననవిషళ్జితకుంకుము వక్. అని మూలము. 

_ీ 
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చ. అతివలు వారలెల్ల వనీజాతుని యండె మనంబు లెంతొ యా 
= దృతిం గన మేనులకా మజుచి 1 కృష్ణుని నెంచుచుం బల్క_కుండి యిం 
త తడవు; లోనం బొంగు ప్రమీదంబున వేందుజుగొన్న యట్టి దా 

జతనమువిరాటిం బల్కి. కటు $ మావరక వాని వచింతు నీకిటన్. ౧౪ 2020 

చ, హరివ్రియపత్నులం దొకతె $ యల్లన నోకురరీ! యటంచు నొ 
| క్కరితేను విల్చి యిట్లనియె 4 గంజదళాయుండు గుష్తబోధుండ్రై 

: వరల. జగంబు' నిద్రగొన క ఛవ్యతమో _తృమతల్చ్పమందు ని... 
ద్దురం 'గొనియున్న హండు వగం + దొయ్యలి నీవును నిద్ర మానుచున్. ౧౪ 

క, విలపించు చున్న దానవు, జలజాతున కిట్లు నిద్ర $ జాజర జేయం 
గలుగుట తగవే నీయెడం గలుగదు తక్పింతమ నిశశామ మరయంగన్. (౧౫ 

తే. ఫుల్ల నీరేజనేత్రుండు $ పొలయం జేయు, చారుతరవాసలీలావిశళాలదృష్టి 
.. పాతమునం బక జి _క్తముకపవ్యలింప, మాని మానే విలకించుకదానవ్రుకద. 

సీ, మటీయొక్క_సుందరి 4 మానిని నొకతుకం బరికించి యనుం జ శ్రగవాకి! "రేయి 
్రాణెళుంగానక 1 వరమకరుణముగ నఠుల మూనీకొంచా _ర్టీమించ 
వాపోయె దవబేల? $ వనజాతుదాస్యము మావలెనే పొండి $ నీవ నతని 
పాద నేవితమగు $ పావనమాల్యముం గబరీభరంబునం $ గ్యమ్రభూపష. 

తే 'ఇముగం దాల్బ్పంగం గోరుదో $ వ్ర మదవమార 
.. ననియె వేట్ొక్కపత్ని యిగట్లను; స సముద్ర 

_మా రవంతయు నిద్ర నేసమాడ్కి. గనక 
మేలుకొని ధ్వని చేయ డేకవేళశయందు. ౧౬ 

క. మావలెనె ధురత్యయనయ్యి యేవిధిం దప్పింపరాని 4 యీాయావదయే 

యోవారిధి నీ కమరెన్నె శ్రీవల్లభుండు రతిం "జీలి;/చియు నే 

_స్తనకుంకుమూది చిహ్నాము,లను దొంగిలి నట్టిరీతి $ అత్త 
దనరారు నీదుచిహ్నము, లనువుగ వొంగిలినవాండె $ యల్ల నం జెప్పమూ. 

చ. సరనీజనే త్రో యింకొక తే 1 చం ద్ఫునిగార్చి వచించి మార్చంగా 
దర మెటుగాని యత్ష మను $ దారుణరోగము నిన్ను బ్య్మ దు 
ర్భరముగ' వేంచుచున్న యది $ వర్ష ర్భ సము తీత నొంది. చుకటురెపీ 
సరియగు కారణం బనుచు 1 సా్టరత్ము న నమ్మడం జం దుడొ యిటసీ , ౧౭౪ 

చ. కనుకనె నీదుచం ద్రిక లగా భతనుస్సును మాసజాల కొ 

క్కని వచనావళికా మబిచి 4 కాంచన ఛలునియంటె 

౧2౭ 
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ఆ. మలయవవన! నీవు 4 జలజేతుణాపాంగ, ముల గలణగిన మాసులలితవాదయ 
ములను స్మరుని తాహీమును జెందుచున్నావ్చ, చేసినామె నీవు * గాసీలుకృతి. 

క్ల, అపకృతిం గావింవని మృమ్మిపు దగతి నా_ర్రినొంద $ "నేలా చేయ౯ 

గృవ నూనకుండు టుచిత మె, కపటాత్తుల కెప్టు మేలు శ గలదే చెమా? ౧౯ 

చ. అని వచియింవ వేజొకళతె $ యా్చిని గుందుచు నిట్టువక్కె_ నో 
ఘన! సిరిగుల్కు-దీవు యదు+కాంతునకుకా హరి కాతవంబుసోం 
కున తనువింత గ్లానిగని $ కుందక యుండగ చేయుచుందు కా 

' వ్రునం జెలువుండవే యనంగం $ చెల్లును పావనవమూం_ర్థి వందునన్. ౧౯ 2840 

తే. కనుక శ్రీవత్సచిప్వ్నా నందు నరయంగ 
మాన లెనె ట్రై మబద్ధుండ $ వై వజలుచు 

నిశ్చలాత్త్మత వాని థ్యాశనింతు వే మొ 

తమక మొప్ప జలార్జ )హృీదయుడ వగుచు. ౨౦ 2341 

క. హరిం దలంచి తలంచి జాప్పో,త్క_రమును బలుసారు లీవు 4 ఛారలుగా నీ 
ధరంబడ నదలుచు నున్నా, వరయం దదీయ ప్రనంగ శ మాంర్థిదమె కదా!. ౨౦ 

అనునంత 'ఏతొక 1 యన్నుమిన్నయుం బల్కె.. మధురస్వరముగల్లు స్ట మ త్తకోకి 

అమ! ప్రయంవచాండగు + నమరేంద్ర వూజితు పదములం బోలుశ+బ్బముల నీవు 

పలుకుచు నున్నావు + సలుమటు మృతులను బదికించు మృదులళ 1బ్బముల చేత 

నాగు చెల్పును యిశకసీీ కవీ య మొన'గ్వ; ఫ.తిధర! యున్న తశమతిం 'జెలంగు 

జీ. వాండహెటను గదలన్టు 4 వలుక వీవు 

భూరిశరమగు నగ్భంబు 1 కోరి యుదియొ 

ముడిని జంప “యురున్నాన్ర 1 మాధవాం మి 
లో 

సాలిండ్రం దిగ దలంతుము, ౨౨ 2348 

క్ష, గుతేగఖరంబుల మా, కరణిని దాల్బంగ నీవు + శాంతీంతువె; నాం 

దగుణియుక కాక ప ర్కీ-ను, స సరిదధిపతివత్ను లార! 4 చక్కంగ వినుడి, ౨౨ 2844 

WEED వ. సెమృనముల్ కలంగ ని 

పచూడ్కి... కబ్దమిన్, ౨౩ 2845 

ట్ర అక్కట | \ ష్ 39 చియకు wt లి 
క రనయగ న నొక్క. 

సొరసాతీ సచించ హుంకసవర ! యింద 
Yop ny న్ 
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గూరుచుండుము త్రాగుము 1 శీరములను . 

[© 

వె"రికథల వచింవుమ- 1 కోరి కలర. ౨౩౮ 2846 

ఆ. . కృష్ణుదూతవనుచు $ నెలుంగుదు మయ్యజ్వితునకు సుఖమె యతనిశతోడి మై త్రి 
చంచలమ్ముసుమ్హు స్ట న్వాంతవమ్యున౯ మమ్హుం) దలంయచువాండె నాంటి 1 తనపలుకుల 

సీ తుద ద్రదూతవు నీవు $ కోరి మేమాతని నేలభజింతు మి వెగి యిటకు 
వానిం దోడ్కొని రమ్మువడిబోయెడవా యేమొ మమ్యువంచించియేయు మైలాడ్ 
తా నొక రుకయె యకవ్వానితోడ సుఖించు చున్న దోయానీరి $ నొక్క_దాని 
వదలి యాకృష్ణు మావల్ల భుం దోడ్క్కని ర మనపాయిని $ రమ యనియెదొ 

తే, యన్ను మిన్న లమెన మా+యందు నామె 
మాత్ర మే యేకనిసషస్ట యాశమాధవు నెడం 
గట్ట యున్నదియే మేము $ కాదొ యనుచు 

_నొక్కరొక్క_రుగాం బర్కి_ $ రుద్యమమున. ౨౪ 
ఉ. శ్రీపతి భామినీమణులు $ చెందిన వేడ్క్నను యోగిరాడ్విభుం 
= పరమాత్తునందు నిటు + లాయతనిర రృలభావ మొవ్చంగా 
నావరమేశు స సద్దతినె $$ యందటు పొందిరి; చెక్కు_రీతులకా 

బావహరంబులౌ స్తుతుల క బాటలం గీ _ర్సితుండై వెలంగుచున్, ౨౫ 
తే, భ _కృమందార మైన శ్రీ+ీవతియుం దనదు 

చరితముల నాలకంచెకు $ తరుణుల మన 

సులను దనవంకలాగాడు $4 సురనుతుం డల 

హారి తనుం గన్ను లార నోయ్యమున గనుచు, ౨౫౮ 
క. తనుం బొగడుచు నుంజెడునా, వనితల చి _త్తములం దనదు! వై పునకుక౯ా నే 

her 

2848 

28349 

2350 

ర్పున లాగు ననంగం జిత్ర మె వనజాతుని లోకగురుని $ వల ల్ల భ బుద్ధిన్. ౨౬ 
చ. నిరపమపాదవద్య ముల $ నిత్యము నొత్తుచు నింక నెన్ని యో 

వరునల శేవలం దమిని 1 వారనివూన్కి నొనర్చుచుందు రా 
_ తరుణులదా తపోనియుతి ; థ్యాత్రి నుతింపంగ చేరాకా ననుం 
దరమె? మహీళ్! యీగతి నితొంతము సద్దతియైన చక్రి యున్. ౨౭ 

చ, (శ్రుతిపాతకర్త జాలముల 4 రూడఢిగం దా నానరచుచు గ్బహాం 
బతులితధర్మ కామములు 1 నర్థము నాం దగు వానికిం బదం 
బితరము గా దటంచు నుము' నెల్లర నమ్మం జేసె నెన్ని యో 
గతుల; గృహస్థథర్మ ములం 4 గావ ట్రై నంచు నొనర్చుచుం దమిన్, ౨౮ 

2352 

2858 

Migs 
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సీ. వ_ర్తించుచున్న య$వ్వాసు దేవునకు. బదాక్వేలుశతము $ నష్టైధికంబు 
గాందగుసంఖ్యలఠ గాంత లుండిరి వారియం దస్ట్రసంఖ్యల*+నలరు పత్ను; 

లారుక్షిణీసత్యథలాది గా దగువారు సుతులంగాంచిరి వారె, $ వితతమెన 

విఖ్యాతః గాంచిరి $ విన్ను. డ పృతిహతసంకల్చుండౌట నాశసతులు నొక్క 

తే, రొకరు వదుగురం బు తుల 5 సకలసుగుణ 

మండితులC గాంచునట్లుగ 9 మదిం దలంచె 

నళ్లు ఫలియించె నదియె మవాత్తుళ కి 
యనుచు నెజుంగంగం దగియుండు 4 నవనినాథ !. 3౧ 2354 

వ. ఉద్దామవీర్యులగు నావుత్రులలో. బదునెనమండుగురు మవోరథులు నుడార 
యళస్కు_లు నై యుండిరి. వారినామభేయములువచిం చెద నాలకింపుము, పృద్యు 

నమ్నుం, డనిరుద్ధుండు, దీ విమంతుండుూ భానుండు, సాంబుడు, మధుండు, బృహ 
ద్భాను(డు, చిత్ర, భానుండు, వృకుం, డరుణుండు, పుష్కరుడు, బేవబాహుండు, 

శ్రుత బెవుండు, సునందనుండు, చిత్ర, బావాడు, విరూప్రుండు, కలి, న్యగ్రో 

ధుండు ననువారలని యెటుంగుము, త్రి వక్ర యనంబరంగు కుబ్బయందు నుప 

క్రో శుండు వు ట్రై, ఆతండు నారదునకు. ఓ బ్రాయశష్యుండయ్యు. ఆయుపక్రో, శుడు 

ఖ్పస్తున కను వ్ర తుండ భగ వంతునియం దఖండితేచి త్రమునిచి సాత్వత క త్రీ ము 

రచించె, చానోనెటింగన ము _క్రిగలుగు. స్త్రీ సరా ద్ర దానులకు వె వై ప్లవసంసో_ర 

మాతంత్ర, మునందే విధింపంబడియి. ముధుసూదనుని వు త్రులయం దెల్ల రుక్తి ణీ 

ప వథమవు త్ర స్రత్తుండగు వ సప్కద్యుమ్ను (డు వితృతుల్యుండనం బ బ్రఖ్యాతి వపాందె 

లహ్తుహారథుండు రుక్మి కరాంతుం బెండ్లియాడె. ఆపురంధ్రి, యం దాతం డనీ 
రుద్ధుం డనుకుమూరుంగాంవె. ఆతండు పది వేలయేనుంగుల బపముగల వాండయ్యి 

అనిరుద్ధుడు రుక్షి చాపి తు ండగుట రుక్ష్మి ఫా త్రి 0౦ బెండ్డియాడె, ఆతం డాపత్ని 

యందే వజ్ర, నామకుని గొముకుంబడసే . అక్కుమారులకే వాసలతీయమునం 

చెడకవంళక రృయె నిలిచె, వానికొడుకుప్రతి బావాడు వానితనయుండు సుఖో 
వాను, ఆతనికి ధర్మ నేనుండును, వానికి శ్రుతనేనుండును గొడుకు లై రి, వతద్వంశ్ 

జాతులు ధనహీనులు, బవాపుత్ర త్ర కీ పనులు నల్పాయుష్క-లు, నల్పవీర్యులు నబ 

ఖః ''త్రివశ్రాయాముప క్రోశుపుత్రః కృష్ణమను వ్ర వశః, శివ్యస్సామా న్నా రదస్య డథౌచి శ్రముఖండి 

తం. 3౫. 'లేనో క్తంసాత్వతం కంతృం యల్ జాతా ము శీనూప్నుయాల్ , య్యక్ర స్త్రీ కూ ద్రజాతా 

నాం సంస్కారో వైప్హవన సర! స 3౬, ఈరండుళ్లోకనులు నానకద్రతియాపేలేవు. నో శ్రీధరా 

చార్యుల వ్యాఖ్యయం శ దు, . Es J 
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హూణ్యులు ననంబడరు. యదువంశ సృసూతులై నిఖ్యాతగుణకర్చు లగు పురుషుల 

"లెక్కింప నయుతవత్సరములశై న నే కోక్యంబుగాకయుండు. రోం 2ఏర5్ 

*రే.యదుకుమారుల కాచార్వు లై న వాసృవూండుకో బ్లనిమిది "వేలతగూడి యున్న 

యెనిమిదిశతంబులని గణిశయింపం బడియె, ననుచు వింటేమి పెద్దలే $ యనువదింప, 

క. వినునె మొక్క_యావాంకున శే, తనయులు శంఖత్రయంబు 4 తగుదు రనంగం బే 
రి నిగ ను యాద వః లకు గః ల “తనయుల ెక్కంపనళ జ 35 ఛాతకునై నన్, ర 

క్ర. చేవాసురన సంగరమున, నేవారలు నిహతులైరొ (J యెల్ల దితీజాలం me 

ఉావాగె ఫపుణాళ్ళతు, లె. వసుధంబుట్టి నరుల (| సందజుం గినుకన్' ౪౨4 268 

శః వరుస చాధింపల దొడగిర, $ వారియు వారి, నిగ్యహింపంగ ధరణిజకనింప నాజ్ఞ 

"నీయ చేవతలు౯. యదువృష్టికులము, లందుయిట్టేం శ్రీహరశయాజ్ఞం బూని. . 

కు కల మేకాధిక శతమై, యిలం బరలి౯ వారలకు మీహాళ సృరుం డగుచుకా 

. . | జలజాతుయడు శ్రీవారియై, చెలయా౯ా ధర నవతరించి $ శ్రీ సతతోడన్. ౮౪౮౪౪ 

శ, హరి ననుసరించి యాదవువరులెల్ల ౯ వృద్ధినొంది 3 భవ్యయరోః మునక 
ధర నిండిరి వా రెల్లరుం బర మేళ్వరుం గృోవ్తమూ రి రిం బరమ కీ ట్ర, తన్, ౮౫ 2361 

స్మీ శయ్యాసనంబుల $ సంచరణంబున నాలావకేళుల 1 ను స్నాన 

: మాదియాకర్శ ము+లందు మనస్సుల నిలిపి తమెలుంగక $ వెలసీయుండీ; 

రింతకుం బూర్వ మాశయిలఈ. దీర్ణములనెల్ల స్వర్ణ ది యు _త్తీమసంజ్ఞ నలరు 

తీర్థంబుగా నుండె $ స్థరయదుకులమందు "నవేతరించినహారి $ యములకీ ర్తి 

ఆ, హా తీర్థ మతని 1 శ్రీః పదశెచమై నట్టి గంగ యనంగ 4 నమరు తిర్ణ 
ము నొనరించె నల్పముగ నాహారి యళ్ంచె, యెల్ల తీర్ధములకు స్ట చెక్కు డరయ. 

క, వనజాతుని బే ట్రేమించెడు జనులును జ్వేషించునారు. $ ' సారూప్యంబుకా 

గనిరను టచేమచి త త్రము వనజాయత నెత్ర, "అన్నీ భ్ _కేప్రదయున్. vey 2063 

క, పరివూర్లయు దా నయ్యుక, నిర వేయని లోకనాథుని౯ గొల్చుచుం దా 

నిరతినివసించుంగద యల, పర మెళ్వరుం డాత తృనామేభ జన మొనరువన్, ౪౭ 

క, తన వేరువిన్న నర్గం, బనునదియే యొజుంగ కెట్లొ $ యాదృచ్చికరీ 

'తిని బల్కి_న నశేభంబులం జనంజేయును దూరముగ నోనంగెడు కరుణస్. ౮౭ 

చ, మునివరవంళ ధర్మముల 1) మూలమునకా జల మెల్ల వృద్ధినో 0 

దు ననెడికారణంబు మదిం + దోంచుట వానిని వ్విస్తరింవంజే 
గ కమ 

* “లిన ్రణాత్యనృవాస్రాణా మహ్ఞైశీతిశళానిచ, అనక యదుకులాచా ర్యా? కుమారాణా మితీ 
(శుకమ్” అని మూలము, 



జాం.] దశమస్క 0టథ ము, 609 

నెను మణి కాలచక్రమును $ జే ధరియించినయట్టి కృష్ణు, డే 

వున ముతిభారముం దొలగి $ పోవంగంజేయుట చిత్ర మెట్లగున్. ఈ౭ 2866 

నా భూత, వ్రాతములకా ధరించి తగుచుం $ బూ తాత్మయా 'దేవకిం 

బ్రీతిం దప్లిగం బిల్చుచుకా యదువరుల్ 4 వెడ్క_ం దనుం గల ని 

ఖ్యాతంబొా యదువీరసంసుమను హస్తాబ్దద్వయిక్ ధర్మము౯ 

'జేతోమోదము నొంద నిల్పుచును సంసిద్ధాస్థుండై వాల్చుచున్. ర౭4 2307 

లే, మటీయధర్శము రూపజు + మహితళ క్రిం 
"'బేయుచుంజెను వేడుక $ జెంది హూరియుం 

ద_త్తదధికారభేదముల్ $ తలం కెలమి 
మాట బృందావనమునందు + మించు వెడ్క-_. 2309 

సీ. తరుతృణాదులకును 1 స్థావరజంగమములగునప్పళువతీ, $ వూగము౯కుం 
గలుగుసంసారదుణ ఖమును బోగొట్టుచు సుస్నై వదనంవు * సొంవు +త 

వృ జవిలాసినులకుఠబంచళ రా మోదమును వృద్ధిన"౦ందు న+ేట్లొనరిచి తన 

మహిమమ్ముం దెలియకథహానులు పజగందం జేయుచు నుండిడుగ శ్రీహరి శీతీ 
లే. నలరుంగాక! సర్వోత్కృష్టులేడగుచు నిట్లు, లాత్త్మధర్మంబు రతుంవ 4 నాత్మ నెంచి 

లీల నవతారము లన) బాలరూవు పరమపురుషుండు హరిక రుణ పుటయ. ఈం 

క, ఒనరించిన మానవచ్కర్యునీకర రరూవములయిన 1) యమలతమవిడం 

బనముల వినం గీ _ర్థించిన, జనియించుకొ భ_క్లీయనెడుసదోోగ మిలన్, రణ 
ఆ. దుష్ట్రకర్శములను  దూలించుహాొరి చర్యలను దదంఘ్రుయుగ్న కవనజములను 

భక్షి గొల్బ్చువాంయడె 4 భావింపం జాలును, మాం పేళ్ లందులేబురుషంండెలమి. 

చ. నీరులనొసంగు పొదసరసీరువాయుగ్గము గొల్బుచుకా బరా 
త్పరుని చరి త్రముల్ వినుచు + భావమునందు దలంచుచుండ న 
ప్పరముని వ_ర్హనంచె యలీవాటగు వానిని జాయనోడు భీ 
కరతనుండౌ యముండు కలకాలము సంపద లొప్పు వానికిన్, ర౯ 2372 

చ. శతివతు లావ రాత్సరునిం 1 జిత్రచరిత్రుని సంస్క రించుచు౯" 
జతనముమోణుః'గా నతుల$ళర్మ ము లిచ్చెడుస_త్తనంబులకా 
సతతసుఖంబు లిచ్చువరోసౌధములక౯ొ విడనాడి కానల౯ొ 
హాతముగ సంచరింతు రిది[యే తపమంచుం బ్రమోద'మొబవ్బంగన్. ౫౦ 2878 

తే, అట్టహరి నవ్యయునిం గొల్బుోనట్టి వారు 
ము_క్రినొందుదు రనుట' యగబ్బుర మె యనుచు 



610-2 శ్రీ ఆతాండవకృష్ణభాగవతీము 

శుకమవాయోగి పావన$జో ణివతికిం 
దెలియంగాం జెప్పి శ్రీకృన్ణుం $ దలంచుచుండె. ౫౦ 2374 

నే బలభినా౪ కిరీటో, జ జ్ఞ లరత్నచయ ప్ర, పృభామిభాసురచర ణా! 

ఖలశిష్టవారణభరణా, మలనందకచ క్ర క్ర దరకళమలగురుహస్తా!. 28375 

చ. దురితమహోంధ కారపరికధూతమనస్టి ఎ స్థ్రిరతా రృమానవో 
త్కరపరిరతణాదరని! శామవిశాజితీసామళారశే | 
న సర! వరగోగిహృత్కమలవాస! నిరంజన! నిర్వికల్ప దు ' 

_స్తరభ వసాగ రో _తృరణశసాధుతరోడుప! దివ్యసత్కృపా! ' 2076 

మాలిని, అతులితగుణథామా! $ వారిసంవ త్తిభూమా! : 
కృతమునిజనరమోా! ఫ్రీ _ితన్యాయపమా! 

: వితరణమణిభూ పా! $ విశ్వ కాం'డా_త్త తవిషో! 

వతగపతితురంగా! $ భార్దవినిత్యసం గా! 2377 

గద్యము. ఇది శ్రీమతి త్రీవురసుందరీకరుణావా _వ్గీ ర్వాణాంధ్ర, కవితాప్రాభవ, కాళ్ళ 
' వాన్వయ ప్ర వ సవ. శీ, జనమంచి వంశాంబురాశికుముది నీమి త్ర సుబ బ్రహ్మణ్య 

_ మనీషివుత్త త్ర ఆాండవకృష్ణావకాభి భేయ "నేషూ ద్రినామధేయ వినిర్మితంచై న 
శ్రీ తాందేపకృష్ణ భాగవతంబున ను త్తరభాగము సంవూర్జ్మము. 

దళ మస్క_ం౦ంధము సంపూర్హ ము. 

ఫపూర్వుభాగమునంగల శ్లోకసంఖ్య ౧౦౧౦ 

_ ఈయు త్తరభాగమునగల శ్లో కసంఖ్య ౧౯౩౨. 

శ్రీ కృష్ణార్పకామస్తుః 

ట్ర్ శ్రీ క్ర 

న లా. 

చెన్నపురి: వావిళ్ళ రామస్వామిశా స్త్రలు ఆండ్ నన్ న వారి | య 
శ శీ a క | వావిళ్ల” ప్రైన్సున ముద్రితము,--1985. 



ప్రకటన ము. 
am. ఒలు! 

ఆర్యులారా | 

శ్రీ రామావతారత త్త మునకు. దోడువడం గోదవార లీనిబంధనములం 
బాటింపవలయును, 

25 రూవ్యముల నొనంగువారు రాజపోవకు లనంబడుదురు. వారల కద్దాని 
పృ్కకరణముల నన్నింటిని దారికర్చులు భరించి వంవంబడును. 

10 దా॥ ఒక్కసారి యొసంగువారు పోవకు లనంబడుదురు. ఒక్కక్క 
ప్రకరణ మొక్క_రూవ్యమువంతున దారికర్చులు భరించి వారికి? బంవంబడును. ఈ 
రెండు తెగలనువోశయుల వవి త్రృనామభధేయము లిందుం బకటింపబడు చుండును. 

1 రూపము ముందుగా బంపువారు చందాదారు లనంబడుదురు. చారకిం 
ట్రైల్మిప్కకరణము వీ. వీ. ర్వూ. 1.4.0 లకు వంవంబడును. 

చంచాదారులు కాని వారలకు ద్రకరణమొకొ_క్క.టి ర్వూ. 1.4.0 లకు 
నీబడును. పోస్టుకర్చులు ప్ర త్యేకము. 
శ్రీ రామావతారత_త్త (ము 1 మొదలు, 7 భాగములు అచ్చయి నీద్ధము గా 

నున్నది, ఒకొొొ_కభాగము ధర రూ. 1.40 

ఇ తేర గ్రంథములు 

వతి 1-8 ర్చ. అ. 'శ్రీకృష్తావతారతత్త్వమ్యు 12 సంపుటములు. ఒక్కొక్కటి ఎం 1 8 
12 సంపుటములు ఒక్కసారి ఫొనినవారలకు “2 160 0 భగవద్దీత, వచనము, మూలముతోటి .* 1 0 ఉ_త్తమమార్దము భ_క్టిరసము 010 

స్వవన్నయా శ్ర, ; నవల | స 2 0 10 
నీతిసింధువు ,, .2 0 10 
నీతిరత్నా కరము 33 ల లం ౮ ౦ 
నీతికథావలి ,, . VU 8 
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హోలాస్యమావాత్త్యము 
విచిత్ర పాదు కాపట్టాభి మేకనాటకము 

_ పాండవాజ్ఞాతవాసనాటకము _ 
_శామవనవాసనాటకము = . 

5 ' cre 0 12 

తాండవకృష్ణ భాగవతము, దశమస్మ_ం౦ధమున కిది తెలులప. మూలము 

స వో దెనిలగింపండినది. అయిదువేల "రెండువందల సద్యములు గ 
ఎ త 8181985 8 Sse, ల పీక అహా. 
ఈ 6151985 ది లోపల 8.8.0 ర్పు. వంవువారలకు కర్చులు భరించి పోస వు 

_ వంపయిడును. నం. ప్రాద్వారా 
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